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Høyt aktivitetsnivå gjennom 
pandemiens herjinger
Til tross for at pandemien satte sitt preg også på 2021, kan forbundet se tilbake på  
et år med høyt aktivitetsnivå. Selv om det var færre fysiske møteplasser enn normalt,  
økte den digitale aktiviteten tilsvarende. Og når det skiftende smittetrykket gav oss  
noen tiltrengte pusterom gjennom året, utnyttet NLF dette til det fulle. 

Spesielt ønsker vi å trekke fram den landsomfattende transportturneen. Planleggingen av turneen var krevende, 
da det lenge var knyttet stor usikkerhet til om den ville la seg gjennomføre slik vi ønsket. Men med hyppig bruk av  
masker, håndsprit og selvtesting ble den gjennomført på en forsvarlig måte uten et eneste smittetilfelle. I løpet av 
noen hektiske uker kjørte vi 820 mil og arrangerte 60 aktiviteter fordelt på 28 ulike steder. På denne måten fikk vi 
satt næringens utfordringer og muligheter på dagsordenen over det ganske land. Ikke minst bidro de 16 politiske 
debattene som ble arrangert underveis til dette. 

Gjennom disse politiske debattene opprettet vi kontakt med en rekke toneangivende politikere på tvers av de  
politiske blokkene. Ingen som besøkte traileren kom ut derifra uten å ha fått med seg vårt tydelige budskap om viktig-
heten av en ansvarlig norsk transportnæring. Dette gir oss et svært godt utgangspunkt for vårt videre politiske arbeid 
inn mot den nye regjeringen og Stortinget. Arendalsuka gikk også av stabelen for første gang siden 2019, og NLF  
gjorde sitt for å sette sitt preg på en solbadet sørlandsby. Med showtraileren parkert sentralt ved rådhuskaia, og en rek-
ke egne arrangementer rettet mot både politikere, myndigheter og «menigmann», kan man trygt si at vi lykkes med det. 

I oktober fikk vi også endelig samlet oss til landsmøte, om enn i en litt mer nedskalert utgave enn det vi er vant til. En 
problemstilling som virkelig ble løftet der, var den tiltagende sjåførmangelen. I forkant av møtet ble det avholdt et eget 
seminar om temaet, og det ble besluttet å opprette en egen faggruppe og igangsette rekruttering av en ansatt dedi-
kert til å jobbe med rekruttering. I tillegg fortsatte vi arbeidet med våre samarbeidspartnere, blant annet gjennom en  
styrking av prosjektet «Følg drømmen ikke strømmen». Vi har store forhåpninger om at denne satsingen vil gi resultater. 

Det kan likevel ikke stikkes under stol at smittevernreglene stakk kjepper i hjulene for mange av de fysiske møte-
plassene vi normalt har. For å opprettholde aktiviteten avholdt vi derfor gjennom året jevnlige digitale medlemsmøter 
med spennende tema og dagsaktuelle gjester. Dette fungerte så godt at vi fortsatte med det også i de periodene 
samfunnet åpent opp igjen. I løpet av året avholdt vi elleve slike møter, og hadde blant annet besøk av daværende 
samferdselsminister Knut Arild Hareide og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. 

De digitale medlemsmøtene er blitt en unik plattform som ikke bare gir medlemmene muligheten til å oppdatere 
seg på aktuelle saker og hva som rører på seg i organisasjonen, men i tillegg åpner for å delta aktivt med spørsmål 
og kommentarer underveis. I denne sammenheng er det også verdt å nevne at vårt internasjonale arbeid nærmest 
har kommet styrket gjennom pandemien. Gjennom opprettingen av nye digitale møteplasser muliggjør det NLFs 
deltakelse i langt større grad enn tidligere. Det er altså hevet over enhver tvil at NLF har funnet sin plass i den nye 
digitale hverdagen. 

Vi vil benytte anledningen til å takke hver og en som har stått på for å gjøre alt du kan lese om i dette dokumentet 
mulig. Uten NLFs dyktige tillitsvalgte, ansatte og samarbeidspartnere hadde det ikke vært mulig.

Geir A. Mo
Administrerende direktør

Tore Velten
Forbundsleder
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Vi har for andre året på rad navigert oss gjennom et pandemisk 
og utfordrende år. Selv om 2021 igjen ble preget av munnbind, 
karantene og meteren, viste både ansatte og tillitsvalgte over 
hele landet evnen til å gjennomføre planlagte aktiviteter. 

I seks uker var vi på valgkampturné og besøkte en rekke steder. Fra Alta i nord til Aren-
dal i sør. Vårt budskap var tydelig. Alle som skal sitte i den nye regjeringen skal kjenne 
til vår nærings utfordringer og ikke minst forplikte seg til å arbeide for løsningene. 

Vårt mål ble tilsynelatende oppnådd; du finner neppe en seriøs politiker som ikke 
ser viktigheten av en levedyktig norsk transportnæring.  
Spesielt ikke etter at pandemiens herjinger en gang for 
alle viste alvoret i vårt gamle slagord: Uten laste- 
bilen stopper Norge. 

Det var ikke bare valgkampturné som var i 
fokus i 2021, vi fikk endelig gjennomført 
et etterlengtet landsmøte i Lillestrøm, 
til tross for det ble i en nedskalert  
variant. 

En av de viktigste områdene vi job-
bet med i 2021 var rekruttering. Vi 
fikk gjennomført rekrutterings-seminar, 
kjetting-NM, Følg-drømmen-turné og 
ikke minst opprettet en egen faggruppe for 
rekruttering. Arbeidet med å sikre rekruttering 
styrkes ytterligere i 2022.

Året vi ønsket at pandemien 
skulle slippe taket

01[ ]
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Til tross for  
pandemien fikk  

NLF gjennomført en  
rekke viktige aktiviteter  
både i forbindelse med  
stortingsvalget, rekrut- 

tering og landsmøte
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Transportturneen
NLFs transportturné i august og september viste mest 
av alt det store engasjementet som knytter seg til trans-
portbransjen over det ganske land. Etter fem uker på 
veien tyder alt på at interessen for turneen og det arbei-
det NLF driver med er minst like viktig som ved forrige 
stortingsvalg.

NLF-traileren tilbakela 8200 kilometer, fra Arendal i sør 
til Alta i nord. Nesten 800 personer var innom semi- 
narene i tralla, det tallet ville ha vært godt over 1000 
om det ikke hadde vært for restriksjonene som korona- 
pandemien satte.

Fair Transport har blitt godt mottatt hos de transport- 
kjøperne som har besøkt NLF-tralla, og det er gledelig å 
se at interessen for denne sertifiseringen også øker blant 
NLF-medlemmene.

Det er ikke bare de som reiser landet rundt som fortjener 
et klapp på skulderen. Overalt NLF-traileren har ankom-
met møtes den av lokale NLF-medlemmer som hjelper til 
slik at arrangementene blir så gode som mulig. I fylkes- 
og regionstyrene har det blitt jobbet knallhardt i forkant 
av og under de ulike arrangementene.

Det er ingen tvil om at NLFs transportturné vekker opp-
sikt, også blant ulike medier i landet. Både NRK og TV2 
har vært innom for å snakke med sentrale medlemmer i 
foreningen, i tillegg til en rekke lokalaviser.
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AquaNor
Etter å ha vært i de nordligste landsdelene deltok 
NLF på et seminar på verdens største messe for akva- 
kultur-teknologi, Aqua Nor, i Trondheim. Her arrangerte 
vi i samarbeid med Sjømatbedriftene et seminar der vi 
satte søkelys på lakseavrenningsproblematikken.

Kjetil Wigdel, som er avdelingsdirektør - Utekontroll i 
Statens vegvesen, var tydelig på at produsentene måtte 
ta et betydelig større ansvar. Fra talerstolen etterlyste 
han større vilje i oppdrettsnæringen til å ta i bruk løs- 
ninger som allerede finnes.

Bastø Fosen
Fjerde september fikk NLFs turnégjeng anledning til å 
arrangere et politisk seminar i litt andre omgivelser enn 
ellers. Denne dagen ble tilbrakt om bord på en av de fem 
fergene som transporterer folk og kjøretøy mellom Moss 
og Horten.

Om bord på fergen var det bilutstilling, temainnlegg,  
politisk debatt, alt med en hyggelig sosial ramme. Tema 
for utstillingen er kjøretøy- og teknologiutvikling, og de 
ulike bilene ankom fergeleiet i flere, ulike kolonner.

Debatten foregikk mens fergen lå til kai i Horten. Flere 
sentrale politikere var til stede, og omtrent 100 personer 
hadde dukket opp for å få med seg debatten.
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Arendalsuka
I 2021, som tidligere, stilte NLF med et slagkraftig  
program på Arendalsuka, og sørlandsbyen kvitterte med 
knallvær fra start til slutt.

For NLFs del startet arrangementene for alvor med 
transportpolitisk debatt på mandagen. NLFs slagord 
«Uten lastebilen stopper Norge» ble for alvor satt under 
prøve under pandemien.

Tirsdag var NLF med og arrangerte et møte om Grønt 
landtransportprogram (GLP). Dette er et offentlig- 
privat samarbeid om grønt skifte i den landbaserte 
næringstransporten.

Senere samme kveld var det klart for den store sam-
ferdselsdebatten. Der møttes samferdselspolitikere fra 
de ulike partene, samt ledere fra ulike offentlige etater.  
Hovedtemaet for debatten var Nasjonal transportplan 
som nå er vedtatt i Stortinget.

Det siste arrangementet NLF var ansvarlig for handlet 
om Grønt skifte i landtransporten. Myndighetene har 
satt ambisiøse mål for utslippskutt i næringstransporten. 
I årene som kommer skal disse ambisiøse målene settes 
ut i livet, og debatten ble til tider frisk. NLF er positive til 
det grønne skiftet, men understreker de ulike aktørene 
må realitetsorientering seg, og ikke sette seg mål som er 
umulige å nå.

10 
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Landsmøtet
Det kom ingen samferdselsminister på årets nedtonede 
landsmøte, men 82 stemmeberettigede hadde møtt frem 
for å gjennomføre NLFs landsmøte på Hotel Thon Arena 
i Lillestrøm. Det betyr at Norges Lastebileier-Forbund 
har fått nye vedtekter å jobbe etter de to neste årene.

I forbundsstyret ble både Tore Velten (leder), og Alv Ervik 
(nestleder) gjenvalgt. Begge to skal med det sitte frem til 
neste landsmøte som avholdes i Rogaland i 2023.

Like konkurransevilkår var et stort tema på landsmøtet. 
Transportnæringen har alltid vært preget av tøff konkur-
ranse. Norske transportbedrifter er nødt til å levere høy 
kvalitet til en lavest mulig pris. Historisk sett har aktøre-
ne i hovedsak hatt samme kostnadsbilde knyttet til blant 
annet skatter, avgifter, forsikringer og lønnsutgifter. Det-
te har gjort det til en sunn konkurranse som i all hoved-
sak har dreid seg om kvalitet.

I dag er bildet mer uoversiktlig. Norske transportører 
opplever en krevende konkurranse i møte med uten-
landske lavprisselskaper som opererer i tredjelands-  
og kabotasjemarkedet. Det er ikke lenger slik at alle  
aktører har samme kostnadsbilde liggende til grunn. 
Selv om vi har en allmenngjort minstelønn, fjerner ikke  
dette all konkurranseskjevhet mellom norskregistrerte 
og utenlandske selskaper.

12 
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Kjettingdagen
Valget av dato for kjettingdagen, som er en NLF-kampanje som er ny av året, er ikke tilfeldig. 1. november er det 
krav om 5mm mønsterdybde, piggdekk er tillatt, og lastebilene skal være utstyrt med hjulkjetting i tilfelle sterkt 
snøfall.

På Taralrud kontrollstasjon møttes blant annet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP), Ingrid Dahl Hovland 
som er vegdirektør i Statens vegvesen, og Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF. Målet var å skape en felles 
forståelse for hvorfor NLF ønsker å sette søkelyset på nettopp dette, og både statsråden og vegdirektøren satte 
pris på tiltaket.

NLF benyttet også anledningen til å dele ut informasjonsmateriell på norsk og engelsk om hvordan man bruker 
hjulkjetting. I tillegg ble det også delt ut «lastebilens vintervettregler» på samme språk.

14 
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Kjettinger skal være tilpasset kjøretøyets hjuldimensjoner
Kjettinger skal være i metall/stål og en lenke skal alltid  
være i kontakt med vegbanen.
Lastebil som IKKE skal trekke tilhenger:• Én snøkjetting tilpasset styrende hjul• To* snøkjettinger tilpasset drivakslerLastebil som trekker tilhenger:• Én snøkjetting tilpasset styrende hjul• Fire* snøkjettinger tilpasset drivaksler

Tilhenger:
• To snøkjettinger tilpasset dekkene på tilhengeren*  Om montert «On spot» eller tilsvarende løsninger  kan antall kjettinger reduseres med to.

Ta med deg  denne når du skal  ut og kjøre lastebil på vinterveiene!

DEKK  & KJETTING
Fra 1. november (16. oktober Nordland, Troms og Finnmark)• Min. 5 mm mønsterdybde • Piggdekk tillatt • Kjetting skal medfølgeFra 15. november

• Vinterdekk* min. 5 mm mønsterdybde • Piggdekk tillatt • Kjetting skal medfølgeFra 31. mars
• Min. 5 mm mønsterdybde • Piggdekk tillatt • Kjetting skal medfølgeFra mandag etter 2. påskedag (30. april Nordland, Troms og Finnmark )

• Min. 1,6 mm mønsterdybde

HUSK!
Riktig  

hjulutrustning og  veggrep er førerens ansvar

*  Vinterdekk av typen «3 peak mountain snowflake»  på drivaksler og fremre styreaksler.
 
*  Vinterdekk av typen «Mud and snow» eller  «3 peak mountainsnowflake» på øvrige aksler og tilhenger.
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Det grønne skiftet
At Norges Lastebileier-Forbund har ansvarlig og bærekraftig 
transport som visjon og sentralt arbeidsmål bør nå være kjent 
for de fleste. Gang på gang har representanter for NLF i ulike 
fora understreket at lastebilnæringen ønsker å være en del av 
løsningen, ikke en del av utfordringen.

Godsanalysene som ligger til grunn for NTP 2022-2033 viser 
at mengden gods som skal fraktes vil øke. Ikke overrasken-
de vil størsteparten av denne veksten havne på veiene. Fram 
mot 2030 er det beregnet at veksten i gods på vei vil være på 
 nærmere 25%. I samme tidsrom har norske myndigheter  
forpliktet seg til kraftige kutt i klimautslippene. NLF erkjenner 
at vår nærings aktivitet har negative følger for miljø og klima, 
og ønsker å bidra til å minimere disse.

NLF mener at teknologioptimismen knyttet til for eksempel 
elektriske drivlinjer nok har vært for stor, i hvert fall med tanke 
på hvor fort utviklingen går.  

El-lastebiler er ikke hyllevare, og dersom man bare skal følge 
det elektriske sporet, vil det ta lang tid før denne bransjen kan 
kalle seg grønn.

15 
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Følg drømmen ikke strømmen
Opplæringskontorene som jobber med utdanning til 
transportbransjen arrangerte høsten 21, i samarbeid 
med Norges Lastebileier-Forbund og NHO Transport,  
rekrutteringsturneen Følg drømmen ikke strømmen 
2021.

Det hele startet med en KICK OFF i Tromsø og Oslo 
mandag 11.oktober. Representanter fra bransjen,  
videregående skoler, opplæringskontorer og lærebedrif-
ter var deltakere på de lokale arrangementene. I tillegg 
ble sosiale medier, spesielt Tik Tok, benyttet med stor  
suksess for å treffe de unge på deres hjemmearena.

Ved turneen slutt etter tre hektiske uker fra nord til sør 
regner vi med at nærmere 5000 ungdommer har møtt 
oss. Det hele avsluttes med ankomst ved Norges Vare-
messe på Lillestrøm klokken 20.00 torsdag 28. oktober.

Junior-NM i kjetting
På transport- og logistikkmessen i oktober, arrangerte 
NLF og SOTIN junior-NM i kjetting. Elever fra mange 
ulike fagskoler hadde konkurrert, og de beste fikk være 
med her. Vinneren ble invitert til kjetting-NM som skulle 
avholdes i 2022. 

16 
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Kollegahjelpen
I 2020 hadde det vi nå kjenner som NLF Kollegahjelpen 
eksistert i 25 år, og kollegahjelperne har i løpet av disse 
årene rykket ut på hundrevis av oppdrag. Koronapande-
mien sørget for at det i fjor ikke ble noen markering av 
det tilbudet svært mange holder som det viktigste NLF 
tilbyr i dag.

Men i år var tiden inne for et jubileumsarrangement. NLF 
inviterte sine kollegahjelpere til et seminar 15.-16. oktober.

Den første delen ble arrangert på Ifs sikkerhetssenter 
i Hobøl, der kursdeltagerne fikk en grundig innføring i 
hvordan man skal forholde seg ulike brannsituasjoner.

Først fikk kursdeltagerne en god teoretisk gjennom-
gang inne i kurslokalet. Etter en kjapp lunsj bar det ut i 
 felten der deltagerne fikk prøve seg på slukking av både 
container- og bilbrann. Deltagerne fikk prøve seg både 
alene og i grupper, men kyndig veiledning at Ifs brann- 
instruktører.

Etter en lærerik dag hos If gikk ferden videre til vakre 
Refsnes Gods på Jeløya utenfor Moss. Her hadde NLFs 
fagansvarlige for Kollegahjelpen, Guttorm Tysnes, satt i 
stand et innholdsrikt seminar for gamle og nye kollega-
hjelpere.

Fredag kveld ble det også invitert til en stilfull og  
verdig jubileumsmiddag. NLF Kollegahjelpens far, Gunnar  
Apeland, var blant de som deltok. Han tok deltagerne 
med tilbake til den dagen han fikk telefonen som startet 
det hele.

På seminaret deltok 38 av totalt 60 kollegahjelpere. Av 
disse var hele 8 helt nye. NLFs fagansvarlige for Kollega-
hjelpen, Guttorm Tysnes, understreker viktigheten av å 
hele tiden rekruttere nye hjelpere.

18 
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Venner på veien
Venner på veien kom i gang i 2015, og siden oppstarten har 
snart 15 000 elever ved omtrent 250 skoler deltatt på dette 
NLF-kurset.

I 2007 ble 331 barn drept eller skadd på skoleveien. I 2016 var 
dette tallet redusert til 94 – en nedgang på hele 70 prosent. 
Etter at seksåringene begynte på skolen i 2000, har det faktisk 
ikke vært økning i dødsulykker. Samtidig vet vi at det er gjort 
mye godt arbeid med trafikksikkerhet, attraktive skoleveier og 
økt bevissthet hos store og små.

Noe av æren for dette kan vi nok tilskrive dette prosjektet.

19 
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Er det en ting vi har lært oss de siste to årene, er det å forvente 
det uventede. Tittelen på denne innledningen blir derfor skrevet 
med forbehold. Men det er ingen tvil om at funnene i Konjunk-
turundersøkelsen 2021/22 er langt mindre preget av korona-
pandemiens herjinger enn i det store annerledesåret 2020. 

Svarene til årets utgave ble innhentet etter at samfunnet åpnet i september 2021, 
og før omikronvarianten førte til nye innstramminger i desember. Og det merkes. 
Sammenlignet med forrige runde, som ble utført da store deler av samfunnet var 
stengt ned, er fremtidsoptimismen langt større blant våre medlemsbedrifter. 

Optimisme for den økonomiske utviklingen i 2022
Forventningene til de økonomiske resultatene stiger markant i forhold til forrige  
undersøkelse. Nå sier hele 83 % av respondentene at de tror på oppgang eller uen-
dret resultat, mens kun 17 % forventer en nedgang. I 2020-undersøkelsen svarte 
74 % at de trodde på oppgang eller uendret resultat, og dermed 26 % på nedgang.

Tallene viser også at det er stor optimisme blant bedriftene når det gjelder tran- 
sportprisene for 2022. 96 % av respondentene tror på en oppgang eller uendret 
transportpris, mens kun 4 % tror på nedgang. Konjunkturunderøkelsen har riktignok 
alltid vist større optimisme til høyere transportpriser neste år sammenlignet med 
inneværende år, men utslagene i positiv retning er betydelige sammenlignet med 
2020-undersøkelsen, da 89 % forventet prisoppgang eller uendret pris, mens 11 % 
forventet nedgang.

Økende optimisme 
idet pandemien slipper 
taket

02[ ]
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Stadig mer fremoverlente bedrifter på vei inn i det grønne skiftet
Vi ser at bedriftenes holdning til nye teknologier og energibærere endrer seg. Sammenlignet med forrige under- 
søkelse, er det en økning på 50 % av respondentene som ikke avviser å ta i bruk lastebiler med annet drivstoff enn 
diesel. Selv om det fremdeles ligger noe fram i tid at null- og lavutslipps-lastebiler blir økonomisk konkurransedyk- 
tige, går utviklingen langt raskere enn de fleste av oss har trodd. Flere batterielektriske lastebiler er allerede i drift, 
og flere fyllestasjoner gjør flytende biogass til et interessant alternativ for stadig flere. 

Ifølge en rapport utgitt av Transportøkonomisk institutt, i samarbeid med Grønt landtransportprogram, vil batteri-
elektriske lastebiler allerede i 2025 være det billigste av alternativene til diesel, gitt at dagens rammebetingelser 
videreføres. Rapporten viser også at batterielektriske lastebiler allerede i 2030 vil kunne ha lavere totale eierkost- 
nader enn dieselbiler. Det er dermed all grunn til å tro at det ikke kun er idealisme som gjør at andelen bedrifter som 
vurderer å ta i bruk lastebiler med annet drivstoff en diesel er økende. Flere ser at det grønne skiftet kan kombineres 
med gode økonomiske resultater. 

Bedriftseierne må gjøre jobben, men NLF skal bidra fra sidelinja
Det er godt å se at det igjen råder stor grad av optimisme i næringen etter en vanskelig tid. Vi må likevel ikke glemme 
utfordringene som ligger foran oss. Kostnadsindeksen for lastebiltransport viser at utgiftene har økt kraftig, og årets 
lønnsoppgjør vil neppe bidra til å minke presset på bedriftenes økonomi. I tillegg lurer den tiltagende sjåførmangelen 
stadig under horisonten. 

Det finnes ingen «kvikk-fiks» for å løse sjåførkrisen, men organisasjonen satser friskt. Den nye faggruppen for rekrut-
tering har allerede startet sitt arbeid. Det viktigste suksesskriteriet uansett utfordring, er at transportbedriftene tar 
kontroll over sin egen skjebne. De må sørge for å gå velforberedt inn i prisforhandlinger med sine kunder, og sørge 
for at de økte utgiftene kompenseres av høyere transportpriser. Dette er en jobb hver enkelt bedriftseier må gjøre 
selv, men NLF skal selvsagt brette opp ermene og stille opp med de verktøyene som trengs, gjennom å tilby kurs og 
kvalitetsprogrammer som setter dem i stand til å lykkes. 

Om konjunkturundersøkelsen 
2021-2022
Det er 14. gangen NLF presenterer sin  
egen konjunkturundersøkelse for lastebil- 
næringen. Undersøkelsen er gjennomført  
anonymt og elektronisk blant NLFs medlem-
mer i løpet av november og desember 2021. 
Det kom inn svar fra 565 respondenter,  
som gir om lag 20 % svarandel. Dette er  
noe lavere antall enn forrige år, men vurderes 
som tilfredsstillende. Resultatene fra  
konjunkturundersøkelsen er publisert  
i et eget bilag.
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Kostnadsutviklingen i lastebilnæringen 
Kostnadsindeks for lastebiltransport (KILT), som utgis av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med NLF, publiseres 
hvert kvartal og er en del av medlemstilbudet. Indeksen viser utviklingen i kostnadsnivået for ulike kjøretøygrupper, 
basert på en vekting av kostnadselementene i representative transportbedrifter i Norge. Indeksen er oppdatert med 
kostnadsdata fra næringen, slik at den i størst mulig grad gjenspeiler den reelle kostnadsfordelingen (vekting). Det 
er endringer i kostnadsgruppene og kjøretøygruppene fra tidligere indeks, men alle relevante kostnader og kjøre-
tøygrupper er med i grunnlaget.

SSB utgir også en kvartalsvis Produsentprisindeks for tjenester, med en delindeks for Godstransport på vei (PITG). 
Denne har en totalindeks, og inndelt i indekser etter varegruppe.

Figur 1. Pris- og kostnadsutvikling – %-endring fra samme kvartal året før

Figur 1 viser kostnads- og prisutviklingen hvert kvartal fra 2018 til 2021 som %-endring de siste fire kvartalene for 
Kostnadsindeks for lastebiltransport (KILT), Konsumprisindeksen (KPI) og Produsentprisindeks for tjenester - gods- 
transport (PITG).

I 3. kvartal 2018 nådde endringen i KILT en topp med en vekst på 6,1 %, for deretter å synke relativt kraftig til 2,4 
% i 2. kvartal 2019. Utover i 2019 økte KILT igjen, men fra 2. kvartal 2020 avtok veksten kraftig, og i 4. kvartal var 
det en nedgang på 0,8 %. Siden da har KILT hatt en kraftig vekst, og i 4. kvartal 2021 var veksten på 9,3 % sammen-
lignet med 4. kvartal 2020. KPI har hatt en mer jevn utvikling. Fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2020 avtok veksten, 
men siden økte den også utover i 2021. I 4. kvartal 2021 var KPI-veksten på 4,6 %. Dette er om lag halvparten av 
veksten i KILT i samme periode. PTIG hadde en økende trend fra 2018 til 2019, en svak nedgang i 2020, mens den 
i 2021 har vært på et lavt nivå særlig de to første kvartalene. I 4. kvartal var veksten på 2,2 % sammenlignet med 
4. kvartal 2020.
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Figuren viser at prisene (PITG) historisk har økt mindre enn kostnadene (KILT), bortsett fra de siste tre kvartalene i 
2020. Når dette skjer over tid, skaper det et press på marginene. Når veksten i KILT har avtatt fra 1. kvartal 2020, 
ser det ut som veksten i PITG også reduseres noe, men svært lite. Tilsvarende ser vi at når KILT øker kraftig i 2021, 
henger veksten i PITG betydelig etter. 

Transportkjøpere bruker utviklingen i KILT til å forhandle ned prisene, og det er derfor som forventet at veksten i 
PITG avtok i 2020 og begynnelsen av 2021. Det blir derfor interessant å se hvordan PITG vil utvikle seg i 2022, 
basert på den kraftige veksten i KILT i 2021.

Figur 2 viser kostnadsutviklingen på de ulike kostnadskomponentene. Kostnadsindeksen for lastebiltransport gikk 
opp med 9,3 % fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021. Det var størst økning for drivstoff med 26,2 % (riktignok etter 
en nedgang på 13,2 % i tilsvarene periode før) og kapital med 16,0 %. Øvrige kostnader gikk opp 3,3 % og arbeids-
kraft med 2,9 %. Den eneste delindeksen som gikk ned var bom og ferje, med 1,0 %.

Drivstoff, som vektes tungt i indeksen, trekker totalindeksen kraftig opp. Det samme gjør kapital. Disse to  
kostnadsgruppene til sammen står for mellom 29 og 45 % av de totale kostnadene. 

Figur 2. Kostnadsutviklingen pr. år 2017 – 2021 - %-endring fra 4. kvartal til 4. kvartal
 

Kilde: SSB Kostnadsindeksen for lastebiltransport (KILT pr. kvartal) og Konsumprisindeks (KPI gjennomsnitt av  
3 måneder i 4. kvartal)

      

 Totalkostnaden  Arbeids-  Øvrige Bom  Konsum-  
 for lastebiltransport Drivstoff kraft Kapital kostnader og ferge prisindeksen

2017 4,2 9,4 2,7 1,0 3,3 15,1 1,6

2018 5,0 10,0 2,6 6,2 2,4 10,7 3,5

2019 4,4 -0,8 4,0 6,7 7,3 5,6 1,4

2020 -0,8 -13,2 1,5 2,6 4,5 -0,4 1,3

2021 9,3 26,2 2,9 16,0 3,3 -1,0 4,6

Kostnadsutviklingen (%) 2017-2021
Siste måned (KPI)/kvartal (KILT) 
ift. samme året før

Kostnadsutvikling per kostnadsgruppe
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Den økonomiske tilstanden 
Resultatene fra konjunkturundersøkelsen når det gjelder driftsinntekter, driftsresultat og egenkapital er basert på 
svar i intervaller, og gjelder for siste tilgjengelige regnskapsår, det vil si for 2020. Resultatene som presenteres i 
dette kapittelet viser tilstanden og utviklingen blant de bedriftene som har svart i undersøkelsen, og gjenspeiler ikke 
nødvendigvis næringen som helhet.

Driftsinntekter – omsetning
Figur 3 viser fordelingen av omsetning i intervaller for regnskapsårene 2018 - 2020.

Det overordnede bildet over tid er stabilitet og lite endring. Tendensen er at andelen av bedrifter med 5 mill. kr eller 
mindre i omsetning har en nedgang, men omfatter fortsatt 39 % (42 %) av bedriftene i 2020. I 2008 var andelen  
55 %. Det er naturlig at tendensen er færre bedrifter med lavere omsetning, både på grunn av pris- og kostnads-
vekst (inflasjon) og mange bedrifter som vokser, enten generisk eller som følge av sammenslåinger.

Undersøkelsen viser at næringen består av mange bedrifter med relativt lav omsetning.

Figur 3. Driftsinntekter (mill. kr) regnskap 2018 – 2020

 

Andelene i intervallene er basert på nominelle priser i hvert år, og tar derfor ikke hensyn til prisstigninger. Fra  
4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2020 økte totalindeksen i kostnadsindeks for lastebiltransport med 3,5 %. Dette skyldes 
delvis ekstraordinær nedgang på grunn av Covid-19-pandemien. Fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2021 er økningen 
på 13,2 %, etter en kraftig vekst i løpet av 2021.

Driftsresultat – lønnsomhet
Driftsresultatet er angitt i % før skatt og finansielle poster.
Figur 4 viser fordelingen av driftsresultat på ulike intervall for regnskapsårene 2018 - 2020.

Figur 4 viser at en betydelig andel av bedriftene rapporterer om negativt driftsresultat. I 2015 var andelen 10 %, og 
i 2018 var den 17 %. I 2019 og 2020 har andelen gått ned til henholdsvis 15 % og 13 %. 

Det har også vært en betydelig nedgang i andelen som har mellom 0 % og 3 % i driftsresultat i 2020, fra 31 % i 
2019 til 24 % i 2020. Samtidig har andelen med driftsresultat mellom 3,1 % og 5 % økt betydelig, fra 14 % i 2019 
til 21 % i 2020. Dette kan tyde på en bedring i driftsresultatet for de bedriftene som har dårligst marginer. I de  
andre delintervallene er det små endringer, og andelen som har høyere enn 5 % driftsresultat er 41 % i 2020 (40 %).
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Det er likevel verd å merke seg at hele 37 % (46 %) av bedriftene rapporterer om driftsresultat lavere enn 3 % 
(medregnet de med negativt driftsresultat). Hele 59 % (60 %) av bedriftene har lavere driftsresultat enn 5 % i 2020, 
mens det i 2017 var 57 %.

Undersøkelsen viser at 36 % av de som hadde negativt driftsresultat også hadde negativ egenkapitalandel i 2020. I 
2018 var andelen 35 %. Det tilsvarer 4,7 % av alle respondentene i 2021-undersøkelsen. 

Av de 22 % (21 %) som hadde positivt driftsresultat under 3 %, hadde 5,8 % negativ egenkapital i 2020 (6,1 %).  
Av de som hadde driftsresultat over 10 %, hadde 72 % egenkapitalandel over 25 % i 2020 (76 %).

Selv om resultatene kan tyde på en bedring i driftsresultatene for bedriftene som har lavest lønnsomhet, er det 
fortsatt et press på bunnlinja for mange bedrifter.

Figur 4. Driftsresultat (i %) regnskap 2018 – 2020

Figur 5 viser tilgjengelige tall fra SSB for driftsmargin (driftsresultat i % av driftsinntekter) for aksjeselskaper  
lastebilnæringen (godstransport på vei, herunder flyttetransport) og for fastlands-Norge (alle næringer). Det er ikke 
beregnet en gjennomsnittlig driftsmargin for bedriftene som har svart i undersøkelsen, fordi dette kan gi et skjevt 
bilde av næringen som sådan. SSB sine tall representerer hele næringen.

Figur 5. Driftsmargin (i %) regnskap 2015 – 2020

 
For aksjeselskaper lastebilnæringen var driftsmarginen synkende, og lav fram til 2018, og med en svak oppgang i 
2019. I 2015 var gjennomsnittet 4,0 %, mens den er redusert til 3,1 % i 2019. For fastlands-Norge har marginene 
vært stabile, på et om lag dobbelt så høyt nivå som for aksjeselskaper lastebilnæringen. I 2020 økte den til 6,6 % 
fra 6,2 % året før. For årene 2015 – 2019 er driftsresultatet for aksjeselskaper i fastlands-Norge i gjennomsnitt 
hele 91 % høyere enn for aksjeselskaper i lastebilnæringen (godstransport på vei, herunder flyttetransport), opp fra  
84 % for årene 2014 - 2018.

Dette bekrefter nok en gang at driftsresultatet i lastebilnæringen er på et lavt nivå sammenlignet med næringslivet 
ellers, som i stor grad er vareeierne det transporteres for.
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Driftsresultat – lønnsomhet
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Egenkapitalandel – soliditet
Egenkapitalandelen er angitt i % av sum gjeld og egenkapital. Figur 6 viser fordelingen av egenkapitalandelen i inter-
valler for regnskapsårene 2018 - 2020.

Figur 6 viser at 45 % (46 %) har en solid egenkapital (over 25 %) i 2020.

Om lag 7 %, det vil si om lag hver 14. bedrift, hadde negativ egenkapital ved utgangen av 2020. I 2015 var det hver 
20. bedrift, i 2018 hver 11. bedrift og i 2019 hver 13. bedrift.

Intervallene Negativ, 0-5 % og 6-10 % egenkapitalandel hadde samlet en andel på 33 % (31 %) av bedriftene ved 
utgangen av 2020.

Undersøkelsen viser at av de 7 % som hadde negativ egenkapital, hadde 69 % også negativt driftsresultat i 2020 
(utgjør 27 respondenter). 

Av de 11 % som hadde positiv egenkapital under 5 %, hadde 22 % negativt driftsresultat i 2020 (utgjør 13  
respondenter). Av de 45 % som hadde egenkapital over 25 %, hadde 8 % driftsresultat over 25,1 % i 2020 (utgjør 
20 respondenter).

Figur 6. Egenkapitalandel (i %) 2018 – 2020

Figur 7 viser tilgjengelige tall fra SSB for egenkapitalandel (i % av sum gjeld og egenkapital) for aksjeselskaper og 
for næringslivet ellers. Det er ikke beregnet en gjennomsnittlig egenkapitalandel for bedriftene som har svart i un-
dersøkelsen, fordi dette kan gi et skjevt bilde av næringen som sådan. SSB sine tall representerer hele næringen.

Figur 7. Egenkapitalandel (i %) regnskap 2015 – 2020

For aksjeselskaper lastebilnæringen er egenkapitalandelen relativt stabil og lav hele perioden, sammenlignet med 
næringslivet ellers. Fra 2015 til 2019 er det en økning på kun 0,6 %-poeng, mens for næringslivet ellers er det en 
økning på 3,7 %-poeng i samme periode, fra 46,1 % i 2015 til 49,8 % i 2019.

Soliditeten i lastebilnæringen er stabil, men ennå ikke på nivå med næringslivet ellers. Soliditeten må også kunne 
sies å være lav med tanke på de store investeringer som gjøres i materiell og utstyr, samt konkurransen i markedet.

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SSB – aksjeselskaper lastebilnæringen 38,6% 38,6% 38,2% 37,9% 39,2% N/A

SSB – næringslivet for øvrig 46,1% 46,3% 46,8% 48,5% 49,8% 50,1%

Egenkapital – lønnsomhet
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Konkursåpninger
SSB sin statistikk over konkursåpninger er også et «barometer» på næringens levedyktighet, ikke minst sammenlig-
net med næringslivet ellers. Figur 8 viser antall konkursåpninger for kategorien Godstransport på vei (søyle går mot 
venstre skala-akse), og andelen disse utgjør av alle konkursåpninger (linje går mot høyre skala-akse), pr. år fra 2009 
til 2021.

Figur 8. Konkursåpninger – Godstransport på vei – Antall og andel av alle næringer

Kilde: Tabell 10790: Åpnede konkurser, etter konkurstype og 5-siffer næring (SN2007) (K)

Figur 8 viser at det var en betydelig nedgang i antall konkurser i godstransport på vei fra 170 konkursåpninger 
i 2019 til 133 konkursåpninger i 2020, til tross for Covid-19-pandemien som rammet i mars 2020. I 2021 har  
antallet økt til 141 konkursåpninger, det vil si en økning på 6 % fra 2020, som 
var spesielt lavt. Antallet konkursåpninger for godstransport på vei de 
siste årene har vært relativt stabilt lave.

Godstransport på vei sin andel av konkursåpninger i forhold til 
alle næringer har de siste årene også vært på et lavt, og sta-
bilt nivå sammenlignet med for noen år siden. Figuren over 
viser at det har vært en jevn og betydelig nedgang i ande-
len konkurser i godstransport på vei sammenlignet med alle 
næringer i hele perioden siden finanskrisen i 2008-09 og 
til i 2020, også når vi ser de siste årene under ett. I 2021 
snudde imidlertid denne trenden ved at andelen økte fra 
3,2 % til 4,2 %, det vil si en økning på 31 %.
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Klima og miljø
Nå er snart Euro VI enerådende blant NLFs medlemmer
Krav til Euro VI ble innført 31.12.2013. Euro VI-kravene innebærer en dramatisk forbedring av de lokale utslippe-
ne fra tunge dieselforbrenningsmotorer, også sammenlignet med Euro V-kravene. Euro-kravene setter maksimale 
nivåer av utslipp av nitrogenoksid (NOx), svevestøv (PM), hydrokarbon (HC) og karbonmonoksid (CO). Lastebil- og 
motorprodusentene har hele tiden ligget i forkant av kravene, og de faktiske utslippene har til dels vært betydelig 
lavere enn kravene tilsier.

NLFs årlige undersøkelse blant medlemmene om hvilke euro-motorer som er i lastebilene, ble foretatt i oktober og 
november 2021. Det kom inn totalt 502 svar fra 2.775 inviterte respondenter, som gir en svarandel på 18 prosent. 

Undersøkelsen viser at innfasingen av ny og moderne motorteknologi, som Euro VI representerer, nå er nesten 
gjennomført i hele bilparken til NLF sine medlemmer. I 2021 hadde 88 % av lastebilene er Euro VI-motor, opp fra 
82 % året før. Hele 93 % av kjørte kilometer ble utført med en Euro-VI-lastebil. Hvis vi tar med Euro V-lastebilene, 
står disse til sammen for hele 96 % av lastebilene, og 99 % av kjørte kilometer. En del av lastebilene som ennå ikke 
er Euro VI, er sannsynligvis kjøretøy som brukes til spesielle oppdrag, og som har spesielt påbygg, og som ikke kjører 
så mange kilometer i året.

Det er med andre ord en sjeldenhet å se et NLF-medlem i en lastebil som ikke har Euro-VI-motor. Utskiftingen har 
skjedd i løpet av de siste åtte årene fra 2014.

Det blir med andre ord mindre relevant å undersøke andelen av Euro VI-lastebiler framover. Undersøkelsen vil heller 
i årene framover fange opp i hvilken grad og tempo medlemmene tar i bruk annet drivstoff enn diesel, slik som gass- 
og bioetanoldrevne lastebiler, samt batteri-elektriske og hydrogen-elektriske lastebiler.   

I 2021-undrsøkelsen var 1,3 prosent av lastbilene med annen drivstoffteknologi enn diesel. Konjunkturunder- 
søkelsen for 2021 viser at nesten 6 av 10 av medlemsbedriftene har planer om å anskaffe lastebil(er) i 2022. Av 
disse svarer 67 prosent at de ikke vil vurdere annet enn diesel som drivstoff. Andelen i 2020-undersøkelsen var 
79 prosent. I 2021 svarte 25 prosent at de vil vurdere det, og 8 prosent svarer vet ikke. Det vil si at om lag 1 av 
3 medlemsbedrifter vil vurdere det, eller er ikke avvisende til å forsøke annet drivstoff/-linje enn diesel. De fleste, 
11 prosent av disse, vil vurdere bio-/naturgass, og 2 prosent vil vurdere etanol eller andre drivstoff. 8 prosent vil 
vurdere batteri-elektrisk, mens 3 prosent vil vurdere hydrogen-elektrisk. 

Besvarelsene må sees i 
lys av at utvalget av kom-
mersielt og driftsmessig 
konkurransedyktige kjø-
retøy med annet driv-
stoff enn diesel, bortsett 
fra gassdrevne lastebiler, 
foreløpig er svært be-
grenset, og i praksis ikke 
aktuelle for store deler av 
medlemsmassen til NLF.
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Figur 9. Andel av bilpark og kilometer per euro-klasse 2006–2021

Grønt Landtransportprogram etablert
Regjeringens mål i Klimaplanen for 2021–2030, Meld. St. 13 (2020–2021), er å redusere de ikke-kvotepliktige 
utslippene av klimagasser med 45 prosent fra 2005 innen 2030. Transport står for 60 prosent av disse utslippene, 
og må reduseres kraftig dersom målet skal være mulig å nå. Regjeringen har derfor en ambisjon om at klimagass- 
utslippene fra transportsektoren skal halveres i 2030 sammenliknet med 2005.

I den nye Nasjonal Transportplan for 2022 – 2033 ble de ambisiøse målene fra forrige NTP om innfasing av lav- og 
nullutslippsteknologi i de ulike transportsegmentene i 2025 og 2030 videreført. For godstransportnæringen er det 
følgende målsettinger:

• Nye lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025
• Nye tyngre varebiler og 50 prosent av nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2030
• Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentra tilnærmet være nullutslipp

NLF har, med NHO og en gruppe av de viktigste nærings- og interesseorganisasjonene knyttet til transport, i lang 
tid samarbeidet om å få til et forpliktende arbeid med målsetting om å redusere næringslivets klimagassutslipp. 
I 2016 ble «Veikart for næringslivets transporter» utarbeidet, og ble etterfulgt av et arbeid for å få etablert et  
«Næringslivets CO2-fond». Dette initiativet ble ikke sluttført, men Enova ble tilført midler og virkemidler som skulle 
bidra med noe av det som næringslivets CO2-fond var tiltenkt.

Som en oppfølging av dette, ble det i løpet av 2020 arbeidet med å få etablert et Grønt Landtransportprogram 
(GLP), og etter at Klima- og miljødepartementet høsten 2020 ga et tilskudd på 1 million kroner til oppstarten av pro-
grammet, ble det formelt opprettet i januar 2021. NLF var en av de sentrale interesseorganisasjonene bak initiativet 
og stiftelsen av programmet. NLF har også hatt fast representasjon i sekretariatet, og ledet en av fire faggrupper.
Formålet med GLP er å bidra til å realisere vedtatte nasjonale klimamål, og stimulere til et bredt teknologiskifte. 
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Programmet skal bistå norske selskaper med å kutte utslipp raskt og kostnadseffektivt. GLP skal bygge en arena for 
samhandling mellom næringsorganisasjonene, bedriftene og myndighetene, og bidra til konsensus om teknologiske 
løsninger, rammebetingelser og infrastruktur. GLP har som mål å samle verdikjeden, dele kunnskap, utvikle verktøy, 
motivere bedrifter, bistå myndighetene med å utarbeide rammebetingelser og skape grønn vekst.
Utfordringen som skal løses er å halvere utslippene fra transport. 

For å nå disse målene, arbeider GLP med konkrete pilotprosjekt. I løpet av 2021 ble det satt i gang et pilotprosjekt 
hvor målet var å få minst 100 batterielektriske lastebiler på veien i Østlandsområdet. Potensialet ved utgangen av 
2021 er om lag 400 lastebiler. Prosjektet eies av ASKO, og om lag 10 av NLF sine medlemmer deltar i pilotprosjek-
tet som transportleverandør til ASKO. Det gjennomføres også pilotprosjekt knyttet til utslippsfri ekspressbussdrift 
og forsering av produksjon og distribusjon av biogass til veitransport og anlegg. Også i disse pilotprosjektene vil 
NLF-medlemmer være engasjert.   
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Forskning og utvikling
NLF får jevnlig henvendelser om å delta i forskjellige forskningsprosjekter fra ulike forskningsmiljø. Deltakelse  
vurderes ut fra om de er relevante, med bakgrunn i forbundets visjon og strategiske mål. 

For tiden deltar NLF i flere forskningsprosjekter, og temaene er stort sett knyttet opp til forbundets strategiske 
mål om bærekraftig transport. Prosjektene går over flere år, og er som regel finansiert av Forskningsrådet eller 
andre offentlige institusjoner. NLF er stort sett tilknyttet prosjektene som brukerpartner, og arbeidet foregår i  
hovedsak i referansegrupper og workshops. Noen prosjekter støttes med et mindre kontantbeløp, men hovedsakelig 
er bidragene i form av timebruk til møter og annen relevant aktivitet. Hensikten med å delta i disse prosjektene er 
dels å bidra til at næringens synspunkter blir ivaretatt, og dels å få innsikt og kunnskap innenfor de områdene som 
forskningsprosjektene dekker.

I 2021 har NLF deltatt i følgende forskningsprosjekter:
•  TØI sitt prosjekt CONSIGN studerer effektene av covid-19-pandemien på forsyningssikkerhet, til-

pasningsevne, kostnader, og hvorvidt utfordringer har bidratt til innovasjon hos store nasjonale tran- 
sportkjøpere og transportører med globale nettverk. Prosjektet avsluttes i september 2022.

•  IFE sitt prosjekt ITEM ser på integrerte transport- og energimodeller i forbindelse med elektrifisering 
av godstransport på vei, med dybdeanalyser av samspillet mellom transport og energiforsyning og av 
vilkårene for elektrifisering i de to korridorene Oslo–Bergen og Oslo–Trondheim. Prosjektet ble avslut-
tet i 2021.

•  TØI sitt prosjekt LIMCO (logistikkrav, miljø og kostnader) har som hovedmål å utnytte data fra sensorer 
installerte i lastebiler, og å kombinere dette med data fra softwareprogrammer for logistikk- og bedrifts-
organisering til å skape ny innsikt i godstransportsektoren. Prosjektet ble avsluttet i 2021.

•  NTNU sitt prosjekt NTRANS forsker på utvikling av miljøvennlig energi fra et samfunnsvitenskapelig 
perspektiv, og i samspill mellom teknologi og samfunn. Prosjektet fokuserer på rollen til energisystemet 
i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Prosjektet går over 8 år, og avsluttes i 2027.

•  NTNU sitt prosjekt DRIVERS er inspirert av den voldsomme teknologiutviklingen i transportsektoren, 
og de kraftige signalene som i dag sendes fra sentrale aktører om at vi er få år unna en helautomatisk 
og selvkjørende hverdag. DRIVERS skal følge denne utviklingen, og fokusere spesielt på de umiddel-
bare konsekvensene av utviklingen for sjåførene og de videre konsekvensene for samfunnet. DRIVERS 
skal studere førerrollen i de tre sektorene tungtransport, kollektivtransport og privatbilister. Prosjektet 
videreføres i 2022.
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Koronaundersøkelsen 
Også 2021 ble preget av covid-19-pandemien. Få av medlemsbedriftene opplevde bortfall av oppdrag, men mange 
møtte utfordringer som følge av forskriftsfestede smitteverntiltak og varierende grad av restriksjoner. 

Spesielt ble bedrifter med stor andel utenlandsboende ansatte rammet av innreiserestriksjonene. Dette på tross 
av at regelverket som utgangspunkt regnet godssjåfører som en samfunnskritisk gruppe, som dermed skulle fritas 
mange av restriksjonene. Mye av utfordringen kom som følge av at regelverket var utydelig, og at innreisereglene 
ble håndhevet basert på skjønn i hvert enkelt tilfelle. Dermed oppstod situasjoner der utenlandske ansatte i norske 
transportbedrifter, som medbrakte samme dokumentasjon ved innreise, ble ilagt innreiseforbud den ene dagen og 
gitt innreisetillatelse dagen etter. Dette første forståelig til stor frustrasjon blant bedriftene, og stor pågang med 
henvendelser til NLF.

NLF engasjerte seg tungt i problemstillingen, og hadde utstrakt kontakt med Samferdselsdepartementet for å fin-
ne løsninger. Den 14. mai deltok NLF på et møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet sammen med 
andre næringsorganisasjoner, som resulterte i at det kom på plass en søknadsbasert ordning som i større grad ga 
forutsigbarhet. Imidlertid kom løsningen på plass så sent at de strengeste restriksjonene uansett var blitt opphevet.
 
En annen gruppe som opplevde store utfordringer med innreisereglene, var sjåfører som fraktet grensekryssende 
gods. Denne gruppen ble gitt unntak for innreisekarantene i arbeidstiden, men måtte forholde seg til et strengt 
karanteneregelverk på fritiden. Siden mange i denne gruppen jevnlig krysset grensen i forbindelse med sitt arbeid, 
ble de sittende i en «evigvarende» fritidskarantene. Bedre ble det ikke av at denne gruppen heller ikke kunne motta 
vaksinen all den tid de satt i karantene, og ikke kunne slippe karantene før de var vaksinert. NLF tok kontakt med 
helsemyndighetene, som raskt fikk på plass en ordning som tillot denne gruppen å motta vaksine selv om de satt i 
karantene. 

Ulykkesstatistikk
Statistikken for 2021 viser nok et år med nedgang i antall drepte i trafikken, fra 93 drepte i 2020 til 87 i 2021. 

Antall ulykker med vogntog innblandet der personer har blitt drept eller skadd, økte svakt fra 97 personer i 2020 til 
99 i 2021, som er en økning på 2 prosent. Antall skadde gikk ned fra 116 personer i 2020 til 99 i 2021, som er en 
nedgang på 15 prosent. Antall drepte i ulykker med vogntog innblandet gikk opp med 2 personer, fra 13 personer i 
2020 til 15 i 2021, noe som er en oppgang på 15 prosent.

Ulykkesstatistikken er foreløpige tall for 2021, per februar 2022. Endelige tall foreligger i mai/juni 2022.

Figur 10. Personer drept eller skadd i vegtrafikkulykker med vogntog innblandet

 2021 2020 2019 2018 

Ulykker i alt 99 97 114 136

Personer skadd 99 116 131 168

Personer drept 15 13 11 14

Kilde: Statistisk sentralbyrå (se ssb.no, tabell 03610)
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Den internasjonale markedssituasjonen fører til at arbeidet  
for like konkurransevilkår, bærekraftig transport og trafikksikre 
og effektive veier i stadig mindre grad kan løses gjennom å 
påvirke kun norske myndigheter. 

Avgjørelsene som styrer i hvilken grad utenlandske aktører får adgang til innen-
landsmarkedet, og til hvilke betingelser det skal skje, tas i all hovedsak av EU. Det 
samme gjelder utslippskravene som stilles til kjøretøyene, krav til tekniske løsninger 
som bidrar til økt trafikksikkerhet, adgang til yrket og kompetansekravene for yrkes-
sjåførene. 

Erfaringene de siste årene viser at det er svært viktig at NLF fortsetter å delta aktivt 
under NLAs koordinering i arbeidet overfor forslagsstillere, premissleverandører og 
beslutningstakere i EU-systemet i Brussel. Videre er det viktig å arbeide aktivt og 
tett mot norske myndigheter allerede før sakene kommer opp slik at norske myndig-
heter er kjent med NLFs standpunkt i ulike saker.

EUs regelverksforslag
EUs mobilitetspakke ble vedtatt i juli 2020, og de første delene av den ble im-
plementert i EU noen uker senere. Dette har medført at regelverket for kjøre- og 
hviletid nå er forskjellig i EU og Norge. Pakken er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen. 
Enda mer av mobiltetspakkens endringer blir iverksatt i EU i begynnelsen av 2022, 
mens så ikke skjer i Norge. Dette fører til flere ulikheter i regelverket, og gjør det mer 
uoversiktlig å utføre internasjonal transport innenfor EØS-området. 

Høring om lovendringer ble sendt ut sommeren 2020, og høring om forskrift-
sendringer kom i desember 2020. Det er derfor håp om at det ikke tar altfor lang tid 
før endringene kan gjøres gjeldende i Norge. NLF har vært tydelig på at det er viktig 
at endringene følges opp med effektive kontroller og håndheving slik at intensjone-
ne i mobilitetspakken kan oppnås.  

NLF påvirker beslutningene
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Sommeren 2020 sendte EU-kommisjonen ut sine store pakke med forslag (Fit for 55) som skal bidra til at transport-
sektoren når sine klimamål, slik disse er fastsatt både i EU og i Norge. I pakken er det både forslag som skal sikre at 
det etableres god infrastruktur for alternative energikilder, forslag om å gjøre transport til en del av kvotesystemet 
for CO2, forslag om energibeskatning, og forslag om økning i fornybarandelen av energiforbruket. 

NLF har gitt innspill om pakken både til Samferdselsdepartementet – med særlig fokus på infrastruktur for alterna- 
tive drivstoff, men også til arbeidet med hele pakken i EU-parlamentet og Rådet sammen med våre søsterorgani-
sasjoner i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Frankrike gjennom NLA/Common Office, samt via felles innspill 
fra IRU i Brussel. Det legges særlig vekt på at man for å sikre næringens muligheter til å ta del i det grønne skif-
tet, må unngå dobbel- og trippelbeskatning av CO2, må sikre tilstrekkelige midler til utbygging av tilfredsstillende  
infrastruktur for alternative energikilder, og må unngå at det innenfor EØS legges opp til en politikk som medfører 
drivstoffturisme. 
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Trepartssamarbeidet
NLF deltar aktivt i arbeidet treparts bransjeprogram for transport (myndigheter, fag- og arbeidsgiverorganisasjoner), 
som ble igangsatt i 2014. 

Arbeidet gjennom 2021 ble sterkt preget av pandemien og mange av møtene ble avholdt digitalt. Likevel ble det 
på grunn av «pausen» i pandemien høsten 2021 mulig å avholde et todagers fysisk møte i Trondheim. Foruten 
å evaluere arbeidet i programmet siden oppstarten, samt drøfte mandat for det videre arbeidet, ble det gitt en  
presentasjon av de nye e-guidene for bestilling av transport, samt tid til et besøk på kontrollstasjonen på Sandmoen. 
De nye e-guidene er utviklet på bakgrunn av veilederne for transportbestillere som bransjeprogrammet tidligere har 
utarbeidet. E-guidene finnes på Altinn.

Arbeidet med Statsbudsjett for 2022
Høyre-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 ble lagt fram 12. oktober 2021. NLF var raskt ute og kommen-
terte Høyreregjeringens forslag om en kraftig økning i CO2-avgfiften uten at denne skulle kompenseres av redusert 
kjørevegsavgift. Det ble heller ikke foreslått lettelser på syntetisk biodiesel. 

Støre-regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet ble fremlagt 8. november. I proposisjonen ble det foreslått 
en del endringer til Solberg-regjeringens budsjettforslag, blant annet reduksjon i fergetakstene. 

Høringsnotater til Finanskomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen og Transportkomiteen ble utarbeidet med utgangs-
punkt i NLFs vedtatte politikk, herunder de nylig vedtatte resolusjonene fra NLFs landsmøte 8. oktober. NLF deltok 
i høringene i alle de tre komiteene. 

I de innsendte høringssvarene ba NLF Stortinget sørge for:
•   at transportbedriftene kompenseres for økningen i CO2-avgiften gjennom redusert veibruksavgift eller 

på annen egnet måte for å sikre at transportbedriftenes muligheter for å bidra i det grønne skiftet ikke 
svekkes 

•   at det bevilges 5 mill. kroner til Grønt Landtransportprogram 
•   at dagens differensierte arbeidsgiveravgift erstattes med en lavere, men lik arbeidsgiveravgift for  

godstransport
•  at nedtrappingen av formueskatten fortsetter for arbeidende kapital
•   at det sikres tilstrekkelige midler til nasjonal kartlegging av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet, 

og at tilskuddsordningen for fylkesveinettet som et minimum må økes til et årlig nivå som beskrevet i 
NTP 2022-33.

•   oppfølging av mobilitetspakkens regler om utstasjonering
•   forsterket samordnet og effektiv kontroll og sanksjonering, herunder nødvendig deling av informasjon 

og tilstrekkelige bevilgninger
•   at A-krimsentrene øker innsatsen mot kriminalitet i varebilsegmentet
•   å styrke finansieringen for å utbedre fylkesveiene
•   fortgang i arbeidet med å utvide bredden på riksveier med gul midtstripe
•   at målet om minst 80 ferdigstilte døgnhvileplasser innen 2023 nås
•   at regjeringen på nytt vurderer et bomfritak for gasskjøretøy

03
  |

  P
Å

D
RI

V
ER

A
RB

EI
D



40 41 

NORGES LASTEBILEIER-FORBUND   |   ÅRSRAPPORT 2021

Høringsuttalelser

NLF har fremmet sine synspunkter i følgende offentlige høringer i 2021:
Januar
•   Nye bestemmelser i AFP-vedtektene
•   Endringer i smittevernloven (portforbud)

Februar
•   Endringer i reglene for små elektriske kjøretøy
•   Fortsatt allmengjøring av Tariffavtale for godstransport på vei

Mars
•   Utredning om pensjon fra første krone og første dag
•   AFP-vedtektene

April

•   Læreplan i Vg3 yrkessjåførfaget

Mai
•   Om koronasertifikat – endringer i smittevernloven

Juni
•   Hastighetsforskjeller på veg – saktegående kjøretøy og bil som trekker tilhenger
•   Endringer i trafikkreglene og skiltforskriften for å klargjøre skilt 506 Tungtrafikkfelt
•   Endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven
•   N300 Trafikkskilt

Juli
•   Endringer i førerkortforskriften
•   Endringer i forskrift om sikkerhetsforvaltning av veginfrastrukturen

August
•   Endringer i yrkestransportloven og ny forskrift om gebyr for overtredelser av yrkestransportloven
•   EUs klimapakke – Fit-for-55

September
•   Deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger i A-krimsamarbeidet
•   Frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker
•   Unntak fra vekter og dimensjoner for brøytebiler og for dumper på anleggsparseller
•   Endringer i vegtransportloven og yrkestransportloven for gjennomføring av mobilitetspakken

Desember
•   Gebyrendringer i forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort mm.
•   Gjennomgang av takst- og rabattstruktur i ferjedriften
•   Modifisert tunneltversnitt T 9,5
•   Endringer i forskrift om landtransport av farlig gods
•   Utkast til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025
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Samarbeid og allianser
NLF samarbeider med en rekke organisasjoner for å nå frem i ulike saker. På enkelte områder er det snakk om 
langsiktige allianser, mens det på noen områder etableres samarbeid av kortere varighet. Noe av samarbeidet og 
prosjektene blir nærmere beskrevet nedenfor. Samarbeidet med NLFs samarbeidspartnere, som leverer tjenester og 
produkter til medlemmene, blir beskrevet i kapittel 05 Medlemsservice og rådgivning. NLFs faste allianser og mest 
brukte samarbeidspartnere i 2020 har vært følgende:

Internasjonalt samarbeid:
•  International Road Transport Union - IRU
•   Nordic Logistics Association - NLA – herunder Dansk Transport og Logistikk (DTL), Sveriges Åkeriföretag (SÅ), og 

Finlands Transport och Logistik (SKAL), samt BGL (Tyskland) og FNTR (Frankrike)
•  Nordisk Vegforum – NVF

Nasjonalt samarbeid:
•  Bilimportørenes Landsforening – BIL
•  Opplysningskontoret for veitrafikken - OFV
•  Statens vegvesen
•  Trygg Trafikk
•  TS-Forum

Øvrige samarbeidspartnere:
•  Asko (Norgesgruppen ASA)
•  Bedriftsforbundet
•  Circle K
•  Dekkmann
•  Fellesforbundet 
•  Forsikringsselskapet If
•  Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) 
•  Maskinentreprenørenes Forbund – MEF
•  NHO
•  NHO Logistikk og Transport – NHO LT
•  NHO Transport – NHO T
•  Nordea Finans
•  Norges Bondelag
•  Norges Fiskarlag
•  Norges Rederiforbund

OFV og OFV  AS 
Opplysningsrådet for Veitrafikken - OFV, og OFV AS produserer tall og fakta om veier og kjøretøy i Norge og arbei-
der for trygge og effektive veier. Organisasjonen er en viktig samarbeidspartnere for NLF, både i forbindelse med 
politikkutforming generelt og arbeidet for bl.a. å fjerne etterslepet på fylkesveien og få disse inn som post i Nasjonalt 
Transportplan, noe vi lykkes med i 2021.  NLFs administrerende direktør var frem til årsmøtet i 2021 styreleder i 
OFV. Fra juni 2021 er han styreleder i OFV AS.
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•  Norges Skogeierforbund
•  Norsk Elektroteknisk Komite - NEK
•  Norskog
•  Regnskap Norge
•   Samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter 

innen transportfag og logistikk i Norge - SOTIN
•  Sjømatbedriftene
•   Statens havarikommisjon – avdeling for  

veitrafikkulykker
•  Telenor
•  Virke
•  Yrkestrafikkforbundet – YTF
•  Zero
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Nordic Logistics Association – NLA
Lastebilnæringens rammebetingelser utformes i Brussel. Derfor fokuserer NLF på internasjonalt samarbeid for å nå 
frem overfor EU sammen med nordiske søsterorganisasjoner gjennom Nordic Logistics Association (NLA), som ble 
etablert i 2012 sammen med Sveriges Åkeriföretag (SÅ) og Dansk Transport og Logistik (DTL), med Suomen Kuljetus 
ja Logistiikka / Finlands Transport og Logistik (SKAL) som assosiert medlem. NLAs arbeid i Brussel er viktig for å 
være tettere på beslutningsprosessene i EU. NLA deler kontor – og har et tett samarbeid – med de tyske og franske 
lastebileierorganisasjonene, BGL og FNTR. Disse tre organisasjonene opptrer i mange sammenhenger sammen som 
Common Office med uttalelser, innspill til IRU, til EU-kommisjonen og EU-parlamentet, og ved å arrangere webi- 
narer/seminarer.

NLAs arbeid i Brussel ledes av Torsten Laksafoss Holbek, som tiltrådte i stillingen 1. mars 2020. I tillegg har NLA til 
enhver til en praktikant ved kontoret. De siste årene har praktikantene vært engasjert for ca 6 måneder, fra februar 
til august og deretter fra august til februar. Gjennom 2021 hadde kontoret en norsk, en dansk og så en svensk 
praktikant. 

NLA holdt sitt årsmøte i Malmø 30. september og 1. oktober. Til møtet var Sveriges ambassadør i Brussel Torbjörn 
Haak, EU-parlamentariker Peter Lundgren, professor Martin Tunér fra Lund Universitet, og direktør for miljø og inn-
ovasjon i Volvo Trucks Lars Mårtensson invitert for å debattere EU-kommisjonens forslag for å bidra til det grønne 
skiftet – Fit for 55. 

NLAs styre består av de administrerende direktørene i SÅ, NLF og DTL. DTLs administrerende direktør ble gjenvalgt 
som styrets leder etter at styret konstituerte seg etter årsmøtet.
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F.v Rickard Gegö, VD SÅ, Geir A.Mo, adm. dir. NLF, Erik Østengaard, CEO DTL, Torsten Lakafoss Holek, CEO NLA,  
Jenny Helle, Policy Assistant NLA.
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Nordisk Vegforum – NVF
Nordisk Vegforum (NVF) er et bransjesamarbeid med til sammen rundt 320 medlemsorganisasjoner fra både offent-
lig og privat sektor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland og Færøyene. Hensikten med samarbeidet er å frem-
me utviklingen innen vei-, veitrafikk- og veitransportsektoren, gjennom samarbeid med fagfolk. Medlemslandene 
veksler om å lede NVF. Danmark overtok lederskapet i NVF fra 1. juli 2020, et lederskap landet har frem til 2024.

NVFs norske avdeling ledes av vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Arbeidet i NVF skjer i ulike arbeidsgrupper, med 
en leder og en sekretær. Arbeidet har i hovedsak foregått i fireårsperioder, men noen grupper har kortere mandat-
periode. NLFs viseadministrerende direktør vært leder i valgkomiteen i NVFs norske avdeling siden årsmøtet 2019. 

Fra 1. juli 2020 ble det opprettet nye utvalg/grupper, hvor NLF er representert i følgende:

Arbeidsgruppe Representant

Transport i byer og transportplanlegging (4-årig) Reidar Retterholt

Utforming (4-årig) Thorleif Foss

Trafikksikkerhet (4-årig) Jens Olaf Rud

Drift og vedlikehold (4-årig) Thorleif Foss

Godstransporter (4-årig) Dag Nordvik

Luftkvalitet (1-årig, etablert i 2021) Thorleif Foss

Periodens strategiske grunnlag er FNs verdensmål. Det teknisk faglige arbeidet vil være i fokus, men arbeidsgruppe-
ne skal i tillegg rapportere opp mot de av FNs verdensmål som er relevante for hver gruppe. 

International Road Transport Union – IRU
Den Internasjonale veitransportunionen (IRU) er en interesseorganisasjon med medlemmer fra land over hele  
verden. I Norge er NLF, NHO Transport og Norges Taxiforbund medlemmer av IRU, som har sitt hovedsete i  
Genève og i tillegg har faste delegasjoner i Brussel, Moskva, Istanbul og New York. Delegasjonen i Brussel har  
som hovedoppgave å arbeide for å påvirke og bidra til at EUs regelverk blir utformet til det beste for næringen. NLF 
deltar i generalforsamlingen og Godstransportrådet i IRU i Genève. Begge disse organene møtes én gang årlig. Det ble 
avholdt fysiske møter i Genève i november 2021. DTLs administrerende direktør og styreleder i NLA, Erik Østergård, 
sitter i IRUs hovedstyre.  

NLF deltar også i EU Godstransport-komiteen som er knyttet opp mot IRUs delegasjon i Brussel. Komiteen fatter 
politiske beslutninger om IRUs holdninger til EU-regelverk.

Flere av NLFs medarbeidere deltar aktivt i arbeidet i IRUs kommisjoner for tekniske spørsmål og sosiale spørsmål, 
samt i ulike arbeidsgrupper og ekspertgrupper. Gjennom 2021 har det vært et intenst arbeid knyttet til forståelsen 
av de endrede bestemmelsene i regelverket for kjøre- og hviletid, markedsadgang, yrkesadgang, og utstasjonering 
for mobile arbeidstakere, som ble vedtatt i Mobilitetspakken. 

IRU har opp gjennom årene basert sin virksomhet på salg av TIR-carnet. IRU er delegert ansvaret for den internasjonale 
TIR-ordningen fra UNECE (The United Nations Economic Commission for Europe). TIR-ordningen, som ble etablert i 
1954, er både en tollgarantiordning og et forsendelsesdokument, som letter tollavviklingen ved grensepassering for 
godstransport. Etter utvidelsen av EU og det indre marked de siste årene, har inntektene fra denne aktiviteten falt 
dramatisk. Som følge av BREXIT er det imidlertid forventet at bruk av TIR-carnet vil øke noe. Samtlige møter knyttet 
til IRUs aktivitet i Brussel gjennom 2021 ble avholdt digitalt på grunn av pandemien. 
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Trygg Trafikk
Trygg Trafikk er en landsomfattende organisasjon som arbeider for at færrest mulig skal bli alvorlig skadet eller drept 
i trafikken. Organisasjonen gjennomfører kampanjer og prosjekter, og gir opplæring og informasjon om trafikksikker-
het til barnehager, skoler, bedrifter og myndigheter. Medlemmene i Trygg Trafikk er kommuner og fylkeskommuner 
samt landsomfattende organisasjoner. NLF og Trygg Trafikk har et godt samarbeid om trafikksikkerhetsprosjekter. 
Trygg Trafikk støtter Venner på veien med økonomiske midler hvert år.

TS-forum Norge 
TS-forum Norge (TSF) er en interesseorganisasjon for transportsentraler og andre transportbedrifter i Norge og 
har 47 medlemsbedrifter hvorav 34 også er medlem i NLF. Organisasjonen har som målsetting å styrke den faglige 
kompetansen for daglige ledere, administrasjon og styremedlemmer i medlemsbedriftene samt bygge personlige 
nettverk mellom medlemsbedriftene. Initiativet for å etablere TSF i 1987 hadde sin bakgrunn i at bileierne hadde 
behov for en profesjonell driftsorganisering lokalt og for at bileierne skulle få lokale tilknytningspunkter som tar seg 
av kundekontrakter, pristilbud, innkjøpsavtaler, kvalitetssystem mv., slik at lønnsomheten for bileierne styrkes. TSF 
ledes av et styre valgt av medlemmene.  NLF er representert i styret ved forbundsleder Tore Velten. Representanter 
fra NLF har deltatt på TSFs vår- og høstseminarer.

Samarbeidsavtale mellom NLF og TS-forum Norge 
NLF og TSF skal videreutvikle det gode samarbeidet organisasjonene har hatt. Partene er enige om at transport-
sentralene og øvrige medlemsbedrifter i TSF fyller en stadig viktigere funksjon i norsk transportnæring, samtidig 
som det er viktigere enn noen gang å arbeide næringspolitisk for å sikre næringens rammebetingelser. Samarbeids- 
avtalen sikrer en planmessig og strukturert oppfølging av medlemsbedriftene i TSF. Forutsetningene for samar-
beidet er blant annet at TSF skal sikres nødvendige ressurser til praktisk oppfølging av styre, medlemsbedrifter og 
samarbeidspartnere. Dette ivaretas av Eivind Karikoski i NLF. 

Stortingsvalget 2021
Valgkampen i 2021 preget deler av aktivitetene til NLF. På transportturneen 
fikk nesten 90 lokalpolitikere ta del debattene som ble arrangert. En del av 
disse ble valgt inn på Stortinget, og NLF har hatt oppfølgingsmøter med 
mange av disse i etterkant.

NLF inviterte også landets ni største partier til å svare på en rekke spørsmål 
som hadde søkelyset på godstransport på vei. Svarene ga et godt inntrykk av 
hva de ulike partene står for, og fungerte godt som en velgerguide for våre 
medlemmer.

I medlemsundersøkelsen i 2021 kom det frem at de sakene som opptar mest 
er sosial dumping, vedlikehold av veger, vinterdrift av veger og ulovlig kabo-
tasje. Dette henger godt sammen med NLFs egne prioriteringer.

44 
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Selv om året 2021 også ble preget av pandemien, fikk vi  
gjennomført en rekke markeds- og kommunikasjonsaktivi- 
teter. Etter et stille år i 2020 ble året 2021 det store  
turnéåret for NLF.  

9. august hadde NLFs transportturné kick-off på Stortorvet i Oslo. En langstrakt turné 
med over 60 arrangementer, 28 stoppesteder og hele 8 200 tilbakelagte kilometer 
startet med et brak fra et solfylt Oslo sentrum. I forkant av turneen stilte vi alle de 
politiske partiene spørsmål som var relevante for transportsektoren og fikk laget en 
velgerguide.

NLF i mediebildet
Forbundet ble omtalt i 1767 medieoppslag i 2021, som er en økning fra fjoråret. 469 
av artiklene var i trykte medier, 232 i radio og over 1000 oppslag i nettmedier. I 2021 
ble det sendt ut 8 pressemeldinger, som fikk til sammen 2 257 visninger. Foruten  
saker allerede nevnt i NLF – året i bilder, har pressen fått meldinger om varslingsplikt 
om fiskeavrenning, NLFs landsdekkende transportturné, transportkjøpers ansvar og 
NLFs kommentarer til ny NTP: 1200 milliarder til samferdsel fram mot 2033

Det har også vært noen lokale saker som har blitt sendt ut i pressemeldingsform fra 
administrasjonen. Bransjemediene videreformidler så godt som alle NLF-pressemel-
dingene, mens lokale, regionale- og riksdekkende større saker i hovedsak er brakt 
videre av NRK.

I fjerde kvartal, og spesielt september og oktober, hadde NLF mest medieomtale i 2021. 
Administrerende direktør er sitert i 30 prosent av sakene. Beveger vi oss til nedslagsfelt 
i fylkene, og ser bort fra at de riksdekkende nisjemediene hadde vi 1266 oppslag fylkes-
vis. Møre og Romsdal var på topp med 324 oppslag etterfulgt av Innlandet med 183.

På nett er det NRK.no og bransjemediene tungt.no og AT.no som har de fleste opp-
slagene

Det store turnéåret
04[ ]
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Jevnlige nyhetsbrev
Gjennom 2021 sendte vi ut 39 nyhetsbrev, disse er primært skrevet for NLF-medlemmer, men også en del andre 
har bedt om å få stå på utsendelseslisten. I tillegg til nyhetsbrevene som går ut sentralt, sender hver region ut egne 
nyhetsbrev, med hovedfokus på saker av regional og lokal karakter.

NLFs digitale medlemsmøter
NLF fortsatte suksessen fra fjoråret med digitale medlemsmøter i 2021 og gjennomførte 11 digitale møter med til 
sammen 3324 seere. Alle medlemsmøtene er lagt ut på lastebil.no slik at det er mulig å se dem i ettertid. 

NLFs nettsted – www.lastebil.no
Lastebil.no hadde i 2021 totalt sett 1 719 372 sidevisninger, fordelt på rundt 355 000 brukere og rett over 637 000 
økter.

Den mest leste saken i 2021 var «E18-kaoset: – Mangel på vinterkompetanse!», med over 8 379 visninger. Totalt 
hadde NLF 298 publiserte nettsaker i 2021 mot 30 i 2020.

Trafikk til nettsiden gjennom ulike enheter
Mobiltelefonen bevarte i 2021 sin status som primærenhet for å lese innhold på lastebil.no med 51,6 prosent.  
Samtidig økte desktop-andelen fra 30 prosent i 2020 til 44,3 prosent

Brukere 

348 454

Antall økter per bruker

1,83

Nye brukere 

341 212

Sidevisninger

1 719 372

Økter

637 188

Sider per økt

2,70

Brukere

20 000

40 000

60 000

januar februar mars april mai juni juli aug. sept. okt. des.
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Sosiale medier – TikTok
For å nå ut til et bredere publikum og da særlig unge i bran-
sjen opprettet NLF en TikTok-konto 10. oktober 2021. 
Sammen med opplærlingskontorene og Sotin ble hashtagen 
#bliyrkessjåfør opprettet. Hashtaggen har fått 8,2 millioner 
visninger på TikTok. 

I løpet av få måneder har NLFs TikTok-profil fått over 34 000 
avspillinger, 2700 likes og over 950 følgere. 

Sosiale medier – Facebook
I 2021 ble NLFs strategiske satsing på produksjon av informasjonsvideoer og direktesendinger av events og  
arrangementer videreført. Det ble det publisert 34 videoer på NLFs Facebook-side, som innholdsmessig var en god 
blanding av direktesendinger, opptak fra transportturneen og informasjonsvideoer. Samlet fikk disse over 640 000 
visninger. Årets mest sette videoer med delt første plass var «Den store samferdselsdebatten» fra Arendalsuka og 
TikTok-vidoen #Bliyrkessjåførdansen som fikk begge hele 48 000 visninger hver. 

Gjennom året fikk NLF 1760 nye følgere på Facebook. Som gir en indikasjon på at man nærmer seg maksimalt  
uttak av organisk følgermasse i NLFs målgruppe. NLF endte året med totalt 36 560 følgere. Samtlige får videoer og 
nyhets- saker fra lastebil.no opp på sin tidslinje hver eneste dag. Dette gir igjen økte besøkstall på lastebil.no, og en 
tydeligere tilstedeværelse blant både NLF-medlemmer og øvrig publikum.

Antall seere 
medlemsmøter 2021
Januar 690

Februar 260

Mars 220

April 320

Mai 310

Juni 200

August 198

September 140

Oktober 210

November 230

Desember 510
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Profesjonelle 
transportbedrifter
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Ett av NLFs fem strategiske mål er å bidra til å utvikle profe-
sjonelle medlemsbedrifter, og bidra til at medlemsbedriftene 
legger NLFs verdier – det vil si å være ansvarlig, kompetent, 
samlende og bærekraftig – til grunn for egen virksomhet. Dette 
gjøres gjennom å tilby et sett av medlemstilbud og tjenester.

Ett av leddene i arbeidet med å profesjonalisere næringen, er å tilby medlemme-
ne verktøy til å kunne tilby, følge opp og dokumentere sin egen kvalitet. Gjennom  
Fair Transport-sertifiseringen kan NLF-bedrifter tydelig markere at de leverer ansvar-
lig transport.

NLF arbeider kontinuerlig med å videreutvikle både nye 
og eksisterende medlemsavtaler, produkter samt 
unike konsulent- og rådgivningstilbud som du 
bare finner hos NLF.

I løpet av 2021 har vi rukket å lansere 
en rekke nye tjenester og produkter. 
NLF-appen ble lansert i februar og er i 
stadig utvikling. Vi har jobbet mye med 
å få en sømløs løsning for våre med-
lemsbedrifter og deres ansatte, og til-
byr derfor i år en rekke pakkeløsninger 
og kurs/veiledere til å støtte opp under 
NLF-produktene. Målet er at det fortsatt 
skal være bedre å jobbe i en NLF-bedrift, 
og derfor er styrkingen av tilbudet til med-
lemsbedriftenes ansatte fortsatt en del av vårt 
oppdrag.

50 

Vi er opptatt  
av at NLFs produkter  
skal gjøre arbeidet til  

våre medlemmer  
enklere, sømløst og  

funksjonelt
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G NLF-skolen
NLF-skolen er et tilbud til våre medlemmer, tilbudet dekker NLFs med-
lemmers behov for kompetanse utover lovpålagte kurs som ADR, YSK o.l. 
NLF-skolen er organisert med 4 moduler og består av 25 enkeltkurs. Kur-
sene kan gjennomføres i en kombinasjon av E-læring, fysiske og digitale kurs

Det enkelte kurs gjennomføres hovedsakelig innenfor en tidsramme på 3 timer. 
Kursene kan settes sammen til en større kurspakke om en ønsker et tilbud over en helg eller tilsvarende. 

Etter gjennomført opplæring skal deltageren ha kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innenfor de 
tema som gjennomgås.

NLF-SKOLEN

+  MODUL  4 – NLF-Temakurs

4.1 Kjøre- og hviletid

4.2 NLF trafikksikkerhet

4.3 Lastsikring

4.4 Transportkjøper

4.5 Lærling i bedrift

4.6 Fagbrev

4.7 Førstehjelp og skadested

4.10 Bruk av Tacho Online

4.11 Hvordan bestille Tacho Online

4.12 Foretakskontroll med Tacho Online

4.13 Sjekklister

4.14 Fraktberegning

4.15 Tacho Fleet

• MODUL  1 – Medlem og sertifisering

     MODUL  2 – HMS for virksomhetsledere

      MODUL  3 – Transportøkonomi

1.1 Velkommen til NLF

1.2 Ny som tillitsvalgt i NLF

1.3 Tillitsvalgt i NLF

1.4 Fair Transport

2.1 HMS-arbeid i bedriften

2.2 Arbeidsavtalen

2.3 Arbeidstid

2.4 Risiko og transport

2.5 Dokumentert sikkerhetsopplæring

3.1 Kjøp, salg og vedlikehold

3.2 Forsikring

3.3 Regnskap og finansiering

3.4 Kalkyle

3.5 Transportavtale

s

MODUL 1
Medlem og sertifisering

MODUL 2
HMS for virksomhetsledere

MODUL 3
Transportøkonomi

MODUL 4
NLF Tema-kurs

+s

•

E-læringskurs

Fysisk kurs

Digitalt kurs
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GTacho online
Tacho Online er i Norge kun tilgjengelig for NLF-medlemmer.

Tacho Online er din IT-løsning for analyse og rapportering om brudd på 
kjøre- og hviletid, og arbeidstid. Vi samler inn og lagrer dataene dine fra 
sjåførkortet og fartsskriveren for å gi deg et oversiktlig og brukervennlig 
verktøy, slik at du er godt forberedt på neste bedriftskontroll.  Hvis du vil 
spare tid og unngå bøter, er Tacho Online løsningen for deg!

Det som skiller Tacho Online (TO) fra andre tilsvarende systemer at TO analyserer og sender avviksrappor- 
tene automatisk når en fil fra fartsskriveren mottas.

Videre rapporterer Tacho Online ukentlig til deg i en e-post om hva som må gjøres for at alt skal være OK, 
og mange flere nyttige ting.

 

NLF kalkyle
NLF kalkyle er et eksklusivt tilbud for NLFs medlemmer.

NLF Kalkyle forenkler arbeidet med transportkalkyler i din bedrift. Ved 
bruk av systemet kan du opprette kalkyler for dine kjøretøy og sette 
sammen data for å skape en oppdragskalkyle.

Den første måneden er gratis, deretter koster NLF kalkyle kr. 3.000,- pr år. NLF kalkyle  
tilbys kostnadsfritt i flere av våre produktpakker.

I forbindelse med NLF-skolen har vi både e-læringskurs, digitale og fysiske kurs om kalkyle.

 

KMV
Kvalitet og miljø på vei (KMV) er NLFs system for små og store trans-
portbedrifter. Ønsker du å drive systematisk HMS-arbeid vil KMV være 
et viktig verktøy for deg. Men KMV vil du blant annet ha tilgang til av-
vikssystem og sjekklister i NLF-appen. 

TACHO ONLINE

KMV
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Medlemsavtalene
NLF har inngått en rekke avtaler med ulike leverandører som gir medlemmene og deres ansatte gode betingelser og 
priser på tjenester og produkter som er viktige. Svært viktig ved inngåelse av denne typer avtaler, er samarbeidspart-
nernes evne og vilje til sammen med NLF å utvikle produkter og tjenester som skal styrke NLF-medlemmers konkur-
ranseevne i et stadig tøffere marked. Det legges også stor vekt på at avtalene skal være attraktive for medlemmenes 
ansatte. Avtalene er også viktige for hele bransjen, da de ofte er retningsgivende og danner en bransjestandard. Her 
følger en omtale av de viktigste avtalene per 31.12.2021.

If forsikring
NLF og If har vært avtalepartnere siden 1974. Gjennom alle disse årene, og ikke minst siden den nye 
avtalen ble signert i 2017, er det lagt stor vekt på å utvikle produkter og tjenester som skal være unike 
for NLF-bedriftene og deres ansatte. Særlig blir samarbeidet med If synliggjort gjennom det skade-
forebyggende programmet If Aktiv Sikkerhet.

If Aktiv Sikkerhet 
Er som navnet sier et samarbeid med NLF og If Forsikring, programmet kan skreddersys til medlems-
bedrifter som er kunder i If, men det er også åpent for bedrifter som ikke er kunder på et mer generelt 
grunnlag.

Programmet ble oppdatert i 2019, dette er videreført gjennom 2021 ved at ikke bare deltakende  
bedrifter gjennom sine eiere/ledere har krav om involvering, men også If sine NLF- spesialister har fått 
tydelige oppgaver i gjennomføringen av programmet hos sine kunder.

If sine flåtekunder tilbys også et 12 mnd. prosjekt som har fått navnet «Prosjekt kjøreadferd». Over tid 
har man sett at gjennomsnittshastigheten i mange bedrifter er høy. Dette settes det søkelys på med 
oppfølging av sjåførene gjennom kjøretøyenes flåtestyringsprogrammer. Erfaringene etter å ha gjen-
nomført dette i perioden er at bedriftene har oppnådd lavere skadeutvikling, lavere drivstoffforbruk 
og en mer solid bunnlinje.

If Aktiv Sikkerhet brukes av bedrifter i alle størrelser, fra små til de store medlemsbedriftene. I 2021 
er det gjennomført trafikksikkerhetskurs i regi av programmet, når pandemien har tillatt kursaktivitet. 
I tillegg er det bedrifter som gjennomfører bedriftsinterne kurs for sine ansatte innenfor lokale og 
regionale smittevernregler.

Online- kurset som tilbys medlemmene gjennom «min side» på lastebil.no, er også benyttet av flere 
gjennom 2021. Det har foregått en oppgradering av alle typer kurs i regi av NLF. Gjennom kurspakken 
NLF-skolen er det tilbud på kurs og veiledere. NLF-skolen er modulbasert og tilbys i en kombinasjon 
av E-læring, fysiske kurs og digitale kurs. Som eksempel er det i modul 4, NLF Temakurs laget et  
digitalt kurs i Trafikksikkerhet.
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NLF Ansvar
Dette er et annet produkt spesielt innrettet mot de mange kompliserte ansvarsforhold det kan være 
å drive godstransport. I NLF Ansvar er alle ansvarsdekninger samlet i én forsikring, noe som sikrer  
at NLF-bedriften har den riktige ansvarsdekningen. For å sikre at samarbeidet er til nytte for begge 
parter og at avtalens formål oppfylles, er det etablert tre sentrale samarbeidsfora:

•  Samarbeidsutvalget

•  Produktutvalget

•  Skadeutvalget

Samarbeidsutvalget møtes minst én gang i året, og her deltar NLFs forbundsstyre og øverste  
administrative ledelse sammen med Ifs øvre ledelse. Produktutvalget og skadeutvalget møtes ved  
behov. Produktutvalget drøfter utformingen av forsikringsløsningene og -produktene, mens skade- 
utvalget tar opp saker hvor det oppstår uenighet om skadeoppgjør. I tillegg avholdes det jevnlig  
regionale samarbeidsmøter for å følge opp lokale spørsmål og utfordringer.

Både NLF og If er opptatte av å videreutvikle medlemsfordelene i avtalen. Særlig på områder som kan 
bedre trafikksikkerhet og omdømme både for næringen og for den enkelte transportør, legges det ned 
mye ressurser. Det er viktig for NLF å ha samarbeidspartnere som kan utvikle nye, viktige produkter 
for medlemmene.

Pensjonsforsikring
NLF har en avtale med If som omfatter den kollektive innskuddspensjonen, som bedriftene lovmessig 
må dekke for sine ansatte. Avtalen har fått navnet If Pensjon. Forsikringen omfatter sparing til alders- 
pensjon, innskuddsfritak ved ervervsuførhet, uførepensjon ved ervervsuførhet, barnepensjon og for-
valtning av ansattes pensjonsmidler gjennom forvaltningskonseptet Danica. Der bestemmer bedriften 
selv fondsutvalget som tilbys den ansatte.
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Drivstoff
NLF har hatt samarbeidsavtale med Circle K siden 1993. Dette har gitt NLFs medlemmer gode  
fordeler gjennom en årrekke. I desember 2020 signerte NLF den nye avtalen med Circle K, som  
gjelder for fem nye år.

– Det lange samarbeidet viser at begge parter ser viktigheten av å jobbe sammen. For vår del er  
Circle K en viktig samarbeidspartner fordi de er en så aktiv del av transportørenes hverdag, og NLF 
ser frem til å utvikle samarbeidet ytterligere – til det beste for våre medlemmer og for næringen som 
sådan.

I avtalen med Circle K har NLF næringens beste løsninger og det desidert beste trucknettverket i 
Norge.

For NLF er det viktig at medlemsbedriftene er trygge på at organisasjonen har samarbeidspartnere 
som alltid er i front med å tilby de nyeste og mest miljøvennlige løsningene som finnes på markedet. 
Circle K har blant annet garantert leveranse av diesel uten innblanding av rester fra palmeolje. Circle K 
er også ledende på andre energibærere, som strøm. Selv om ikke biler på elektrisk drift er dagligdagse 
blant NLFs medlemmer, er det viktig med samarbeidspartnere som er forberedte på fremtiden.

Samarbeidet med Circle K ivaretas på flere nivåer i NLFs organisasjon. På sentralt hold møtes NLFs 
forbundsstyre og Circle Ks ledelse én gang i året for å drøfte utviklingen i avtalen og felles utford- 
ringer. Samarbeidsutvalget, etablert i 2010, møtes flere ganger i året for å behandle både prinsipielle 
og praktiske spørsmål knyttet til avtalen. Det avholdes også jevnlige regionale samarbeidsmøter, der 
regionapparatet i NLF møter det regionale apparatet hos Circle K.

På slutten av året innførte også Circle K mobilbetaling i deres kundeportal. Løsningen fungerer til  
betaling av drivstoff ute på alle Circle K sine stasjoner, både betjente og ubetjente. Både kort- 
administratorer og sjåfører kan glede seg over fordelen ved å ha en digital versjon av kortet i Circle K 
Pro-appen

Matkonseptet Truck Deal ble innført i 2012, og vil fortsette i 2022 med utvidet sunn meny. Dette er 
et konsept kun for NLFs medlemmer. Etter at konseptet er blitt gjort enklere tilgjengelig med oblater 
på kaffekoppene og i NLF-appen, har bruken av tilbudet økt kraftig.

56 
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Telefoni
NLFs rammeavtale med Telenor gir NLFs medlemsbedrifter gode rabatter på mobiltelefoni og inter-
nett. NLF og Telenor drøfter fortløpende om tjenestetilbudet er riktig med hensyn til de behov NLFs 
medlemmer har, samt pris på tjenestene. Prisbildet for mobiltjenester er i dag svært uoversiktlig. Det 
eksisterer mange tilbud, samtidig som disse er krevende å sammenligne. For NLF er det viktig å ha det 
beste totaltilbudet i markedet, og fremover vil vi sette søkelys på å sette sammen de beste tilbudene 
for våre medlemmer. Det er også viktig for NLF å ha det beste tilbudet på dekning. Vi har derfor et 
tett samarbeid med Telenor for å tette «hull» i dekningen rundt i landet.

Nordea Finance
NLF har en avtale med Nordea Finance, som tilbyr NLFs medlemmer og deres ansatte best mulig 
finansieringsløsninger og -vilkår. Nordea Finance har lokale representanter i alle regioner, og har der-
med gode muligheter til å være tett på medlemmene og kunne identifisere deres finansieringsbehov. 
Nordea Finance legger stor vekt på at deres rådgivere skal ha meget god kompetanse på transport- 
bransjen.

Det er etablert et markedsråd med deltakere fra NLF og Nordea Finance. Rådet er et forum for 
utveksling av kunnskap og informasjon. Her drøftes aktuelle problemstillinger om finansiering og  
lastebilnæringen, og hvordan samarbeidet fungerer. Aktiviteter som skal motivere medlemmene til å 
benytte samarbeidsavtalen, produktutvikling, kampanjer og lignende diskuteres og iverksettes etter 
nærmere avtale. Markedsrådet møtes fire ganger i året.
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Dekk
NLFs avtale med Dekkmann skal gi NLFs medlemsbedrifter de beste avtalene på dekk. Omsetningen 
over avtalen har en god utvikling.

Det er satset mye på økt lokal kontakt mellom Dekkmann-avdelingene og NLFs medlemsbedrifter, 
noe som viser seg å gi positive resultater. Dekkmann tilbyr i dag meget gunstige betingelser på de 
fleste dekkmerker og på service, men det viktigste er totalkonseptet til Dekkmann. Det er store  
besparelser å hente for dem som vet å benytte dette konseptet på rett måte.

Dekkmann har, i tillegg til etablering av egne forhandlere, utviklet et franchise-konsept som betyr mye 
for medlemsbedriftene i de delene av landet hvor Dekkmann til nå har vært dårlig representert. NLF 
arbeider aktivt for å sikre et godt nettverk i alle deler av landet.

Det nyeste skuddet på stammen til Dekkmann, er mobile dekkverksteder. De foretar hele dekkskiftet 
der medlemmet måtte ønske det.

Gjennom Dekkmann-avtalen er det også gode tilbud til ansatte i NLFs medlemsbedrifter.

Kjetting og lasteutstyr
NLF har siden 1995 hatt avtale med Flom Kjetting AS om rabatterte produkter for medlemmene. 
Avtalen sikrer NLFs medlemmer fordelaktige priser på bilkjettinger, løfteutstyr og lastesikring.
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Verktøy og utstyr
Flere og flere medlemmer bruker avtalen mellom Würth Norge AS og NLF om levering av utstyr og 
verktøy. Avtalen trådte i kraft i 2013, og omfatter utstyr, kjemikalier, verktøy, verneutstyr, innrednin-
ger, arbeidstøy og lagersystemer, samt opplæring.

Würth har et godt utviklet nettverk av selgere som stiller opp når og hvor det måtte passe, men også 
netthandelsløsningen til Würth er videreutviklet til å kunne bli en slager blant NLFs medlemmer.

Kompetanse
En viktig oppgave for NLF, er profesjonalisering av næringen. I dette arbeidet er tilførsel av kunnskap 
i alle ledd meget viktig, fra sjåfør til bedriftsleder. I mange av NLFs medlemsbedrifter er dette også 
samme person, noe som stiller store krav til kunnskap på mange områder. For å ivareta dette arbeidet 
har NLF avtale med landets største kompetansemiljø på området, Transportkompetanse Haugesund. 
Transportkompetanse har et velutviklet tilbud til transportbedrifter, og det er utviklet eksklusive tilbud 
til NLFs medlemmer.
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NLF-advokatene
NLF-advokatene har i 2021 bestått av seks advokater 
og en sekretær. NLF-advokatene har, gjennom en avtale 
med advokatfirmaet Vectio, vært tilknyttet NLF i over 40 
år. NLF-advokatene har de siste årene utvidet kapasite-
ten med flere advokater for enda bedre å kunne ivareta 
NLFs medlemmer. I tillegg til å utvide med en advokat-
fullmektig. Advokatene er tilgjengelige gjennom et eget 
telefonnummer (415 44 300). De treffes på dette num-
meret også utenfor ordinær kontortid. Medlemsbedrifte-
ne i NLF tar oftest kontakt per telefon eller e-post, og får 
råd og veiledning der og da. Når en sak er for omfattende 
eller komplisert til å la seg løse over telefon, er det naturlig at den aktuelle bedriften velger å la NLF-advokatene 
følge opp saken videre. NLF-advokatene har registrert i overkant av 500 slike saker siste år.

NLF-advokatene benyttes ofte til gjennomgang av avtaler før de inngås, og i forbindelse med forhandling eller refor-
handling av avtaler. I tillegg er det en stadig økning i antall arbeidsrettssaker knyttet til avslutning av arbeidsforhold. 
Disse sakene skyldes ofte feil saksbehandling i forkant. Andre rettsområder som NLF-advokatene ofte er involverte 
i på vegne av medlemmene, er:

•  Kjøpsrett

• Kontrakter

• Godsansvar / forsikring

• Offentlige anskaffelser

• Forvaltningsrett

• Enterprise

• Forsikring

NLF-advokatene har bred erfaring og spisskompetanse innen de områdene som medlemsbedriftene etterspør hjelp 
om, herunder selskapsrettslige spørsmål, kontraktsrettslige erstatningskrav samt opprettelse og tolkning av avtaler. 
NLF-advokatene bistår også medlemsbedrifter og deres ansatte i saker vedrørende vegtrafikk, for eksempel retts-
saker knyttet til ulykker og dødsulykker, samt førerkortsaker. I tillegg bistår advokatene i andre privatrettslige spørs-
mål, som eksempelvis skifte, generasjonsskifte og arverett. Advokatene bistår i økende grad også i selskapsrettslige 
spørsmål og saker knyttet til fast eiendom og entreprise. Dette er en ytterligere forbedring av tilbudet for medlems-
bedriftene. Advokatene vil i sivile saker søke å finne en minnelig løsning dersom dette er det beste for medlemmet, 
og vil ellers prosedere saken gjennom rettssystemet. Advokatene har bred erfaring med å føre saker for retten.

NLF-advokatene har et godt samarbeid med øvrige fagpersoner i NLF, og spesielt tekniske og økonomiske ressurser. 
I tillegg er det et nært samarbeid med jurister i de øvrige nordiske landene om spørsmål rundt kjøre- og hviletidsbe-
stemmelsene og annet internasjonalt regelverk.

I de tilfellene NLF har gjennomført undersøkelser blant medlemmene om hvilke tjenester de setter mest pris på, 
scorer advokattjenestene svært høyt.
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Medlemsbladet NLF-Magasinet
NLF-Magasinet er et av forbundets aller best likte medlemstilbud. Det er samtidig et viktig verktøy for å sette NLFs 
næringspolitiske saker på dagsordenen. NLF-Magasinet er en svært egnet plattform til å presentere ulike medlems- 
tilbud og å gi små og store saker synlighet. Bladet kommer ut med åtte numre i året.

Viktige bidrag til magasinet kommer fra regionene, ulike frilansere og ansatte. Både innhold, utforming og layout blir 
kontinuerlig evaluert og forbedret for å holde magasinet aktuelt og treffsikkert.

NLF-Magasinet har et opplag på 10 000 eksemplarer, og sendes til NLFs medlemsbedrifter og deres ansatte, samt 
ulike offentlige etater, samarbeidspartnere, media, vegkroer og bilverksteder.

Tall fra NLFs medlemsundersøkelse viser at bladet i gjen-
nomsnitt leses av 3,5 personer per blad. Videre viser 
undersøkelsen at temaer som vei/samferdsel og tra-
fikksikkerhet er saker som interesserer leserne mest. 
I snitt leser to av tre medlemmer halvparten eller 
mer av medlemsbladet, mens én av tre sier de 
kikker gjennom bladet. Halvparten av utgave-
ne leses også i snitt av 1–4 personer i tillegg 
til mottaker, og 10,7 prosent leses av inntil ni 
personer.

Rekruttering
Blant alle de viktige sakene NLF gjør er kanskje rekrutteringsarbeidet det viktigste. Derfor ble 2021 et år med søke-
lys på å gjennomføre en rekke rekrutteringsaktiviterer.

Følg drømmen ikke strømmen
Opplæringskontorene som jobber med utdanning til 
transportbransjen arrangerte høsten 2021, i samarbeid 
med Norges Lastebileier-Forbund og NHO Transport,  
rekrutteringsturneen Følg drømmen ikke strømmen 
2021.

Det hele startet med en Kick off i Tromsø og Oslo man-
dag 11.oktober. Representanter fra bransjen, videregå-
ende skoler, opplæringskontorer og lærebedrifter var 
deltakere på de lokale arrangementene. I tillegg ble  
sosiale medier, spesielt Tik Tok, benyttet med stor suk-
sess for å treffe de unge på deres hjemmearena.

Ved turneens slutt etter tre hektiske uker fra nord til  
sør regner vi med at nærmere 5000 ungdommer  
har møtt oss. Det hele ble avsluttet med ankomst ved 
Norges Varemesse på Lillestrøm klokken 20.00 torsdag 
28. oktober.
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Junior-NM i kjetting
På transport- og logistikkmessen i oktober, arrangerte NLF og SOTIN junior-NM i kjetting. Elever fra mange ulike 
fagskoler hadde konkurrert, og de beste fikk være med her. Vinneren ble invitert til kjetting-NM som skulle avholdes 
i 2022. 
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Fair Transport
Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram og sertifiseringsordning med målsetting om å styrke trafikk- 
sikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte. Programmet har i dag 
40 kriterier som bedriftene må oppfylle og dokumentere for å kunne bli sertifisert. Det er en ordning som forplikter, 
og som krever at det gjøres et vesentlig arbeid for å dokumentere kvalitetsarbeidet i bedriftene. 

Transportkjøperne skal etterleve lover og forskrifter som omfattes av transportkjøpers ansvar, som forskrift om  
informasjons- og påseplikt og det generelle medvirkeransvaret. Transportkjøpere vil enklere kunne ivareta sitt ansvar 
ved å velge transportører som er Fair Transport-sertifisert, da disse kan dokumentere at de har systemer og rutiner 
for blant annet internkontroll og HMS, avvikshåndtering, kjøretøyteknisk, kjøre- og hviletid- og arbeidstidsbestem-
melsene, lønns- og arbeidsvilkår, oppfølging av kjørestil og at de har moderne kjøretøy med ny motorteknologi. 

For å være en Fair Transport-bedrift må transportselskapene blant annet ha:
•  Trafikksikkerhetspolicy

•  Trafikksikkerhetsprogram

•  Opplæring i utslippsvennlig kjøreadferd

•  Rutiner for aktivt og forebyggende trafikksikkerhetsarbeid

•  Miljøpolicy

•  Utviklingsplan for miljøarbeidet

•  Arbeidsmiljøpolicy

•  Fullverdig HMS-system

•  Program for bærekraftig bedriftsledelse, herunder arbeidsmiljø og sosialt ansvar

NLF har lagt til rette for at medlemsbedriften skal kunne oppfylle disse kravene gjennom de programmene som NLF 
tilbyr, som Kvalitet og Miljø på Vei (KMV), Tacho Online og If Aktiv Sikkerhet. 

Ved utgangen av 2021 var 219 medlemsbedrifter Fair Transport-sertifisert.  
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Forbundsstyret vedtok i desember 2020 formålsparagraf for Fair Transport
Formålet med Fair Transport-sertifiseringen er å vise hvordan NLFs medlemsbedrifter dokumenterer arbeidet med 
å utvikle den lovlige delen av godstransport på veg, med spesielt søkelys på å styrke trafikksikkerheten, senke  
utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte. Medlemsbedriften skal være registrert og 
organisert i Norge, med norske løyver og hvor arbeidstakerne er ansatt i den norske virksomheten. Bedriften skal ha 
sin hovedvirksomhet i Norge og/eller med utgangspunkt fra Norge. Virksomheter som er etablert i Norge med et 
formål som åpenbart er å fremme sin internasjonale eiers- eller datterselskaps virksomhet i Norge kan ikke bli Fair 
Transport-sertifisert. 

Brukerforum Fair Transport
Brukerforum Fair Transport ble etablert i 2021 og består av representanter i Fair Transport-bedrifter fra alle regio-
nene i Norge. Mandatet til brukerforum er å:

•  vurdere brukeropplevelser og forbedringer i teknisk løsning.

•  drøfte nye og evaluere eksisterende kriterier for å bli sertifisert.

•  drøfte og foreslå markedsføringstiltak for sertifiserte bedrifter.

•  drøfte systemer for intern forankring i bedriftene.

•  drøfte opplæring/kurs på innhold og sertifiseringsprosess.

•  drøfte og foreslå tiltak mot transportkjøpere og myndigheter.

Brukerforum møtes fire ganger i året, eller etter behov, og skal oversende sine innspill til administrasjonen i NLF for 
gjennomgang og beslutning.

Godkjenningsutvalg Fair Transport
Godkjenningsutvalget ble etablert i 2021. Medlemmene i godkjenningsutvalget har bred og lang erfaring fra  
revisjon, ledelse, kvalitets- og HMS-arbeid, forsikringsbransjen samt juridiske spørsmål. 

De har et godt grunnlag for å vurdere bedriftenes søknader opp mot de krav som er satt, sertifisørenes innstilling til 
vedtak og Fair Transports formålsparagraf.

Utvalget møtes en gang pr. måned hvis det er Fair Transport-søknader som skal behandles. Den hyppige møte- 
frekvensen skal sikre at innsendte søknader behandles fortløpende.
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Helse, miljø og sikkerhet
NLF tilbyr innføring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) gjennom programmet KMV og KMV mini – HMS-system for 
små bedrifter

Bedrifter som har mellom én til tre ansatte gir tilgang til full versjon til en rabattert pris. 

Bransjestandarden Kvalitet og miljø på veg (KMV)
Det fullverdige bedriftsstyringssystemet KMV er NLFs bransjestandard, og inneholder klare krav til kvalitet, miljø 
og HMS. Systemet er tilpasset medlemsbedrifter over tre til fire ansatte. KMV ble opprettet i 1994, og har vært 
webbasert siden 2008.

Det er en god dialog mellom fagansvarlig og NLFs brukere. De gir nyttige tips og tilbakemeldinger, noe som sørger 
for stadig utvikling av systemet.

Ved utgangen av 2021 hadde 467 medlemmer/transportsentraler innført KMV- systemet. Det er en sterk interesse 
for denne typen rådgivning, og oppfølging og videreutvikling av KMV vil være en sentral oppgave for NLF i tiden 
fremover.

Sikkerhetsrådgivning
Alle bedrifter som transporterer farlig gods (ADR) må ha en sikkerhetsrådgiver i bedriften. Rådgiveren skal påse at 
transporten foregår på en forsvarlig måte. Har ikke bedriften denne kompetansen, avtales dette med en ekstern 
rådgiver. Ved utgangen av 2021 drev NLF rådgivning for 40 medlemsbedrifter.

Tacho Online
Ett av NLFs aller viktigste mål er å bidra til å profesjonalisere medlemsbedriftene. Det betyr at en må klare å hånd-
tere alt fra myndighetskrav, sjåføransvar, trafikksikkerhet og sosiale forhold på en god måte, uten at det forringer 
kvaliteten på tjenestene en tilbyr. Dette kan for mange være utfordrende, særlig for de mindre bedriftene hvor en 
gjerne må gjøre alt på egenhånd. Tacho Online er et system for kontroll av kjøre- og hviletid og arbeidstid som vil 
gjøre hverdagen enklere for mange NLF-medlemmer.

Ved årsslutt hadde Tacho Online hadde 134 bedrifter med totalt 2032 kjøretøy tatt i bruk systemet. Brukere av 
Tacho Online rapporterer forklaring på sine brudd ved bruk av NLF-appen. Det har bidratt til en forenkling av sjå- 
førens hverdag og gir bedriftene mulighet til å fange opp hvor tiltakene skal settes inn. En egen modul for registre-
ring og oppfølging av arbeidstidsbestemmelsene lanseres i 2022. Med dette på plass vil NLF tilby sine medlemmer 
en komplett pakke knyttet til oppfølging av arbeidstidsbestemmelsene og registrering av lønn til en pris ingen andre 
lignende løsninger kan matche.
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NLFs landsmøte 
ble avholdt 8. oktober på 

Thon Arena i Lillestrøm. I for-
bundsstyret ble både Tore Velten 

(leder), og Alv Ervik (nestleder) 
gjenvalgt. Begge to skal med 

det sitte frem til neste 
landsmøte som avholdes 

i Rogaland i 2023.

NORGES LASTEBILEIER-FORBUND   |   ÅRSRAPPORT 2021



NORGES LASTEBILEIER-FORBUND   |   ÅRSRAPPORT 2021

Gode arenaer for å 
utvikle kompetanse og 
drøfte probemstillinger
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Koronapandemien har gjort det vanskelig å arrangere  
seminarer for faggruppene. I løpet av 2021 ble det imidlertid 
avholdt seminar om rekrutteringsutfordringene dagen før  
landsmøtet på Lillestrøm og i etterkant av seminaret er det  
oppnevnt en ny faggruppe for rekruttering.

Faggruppe for rekruttering 
Leder: Inge Råheim Forbundsstyret

Medlemmer Nicolai Jakhelln Region 1

 Birgit Elise Grimstad Region 2
 Morten Utengen Region 3
 Veronica Nielsen Sørensen Region 4
 Åge-johnny Kalstad Region 5
 Gunni Kverndal Amunda Region 6
 Karianne Ervik Region 7

Fagansvarlig i administrasjonen har vært fagsjef arbeidsgiverspørsmål Knut Gravråk.

Forbundsstyret opprettet en faggruppe for sjåførrekruttering. Gruppen skal drøfte og 
fremme forslag som skal bidra til økt interesse for sjåføryrket, samt fremme konkrete 
forslag om hvordan antall skoleplasser, antall læreplasser samt tilgang til antall fag- 
lærere kan økes. 

Hver region- og fylkesavdeling inviteres til å peke ut representanter til en slik fag-
gruppe

69 
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Faggruppe for varebil
Leder:  Hilde Natedal Forbundsstyret

Medlemmer:  Kurt Moe Region 2
 John Erik Kjettorp Region 3
 Paal Johannesen Region 5

Fagansvarlig i administrasjonen har vært viseadministrerende direktør Jan-Terje Mentzoni.

Det er ikke avholdt møter i faggruppen i 2021. 

Faggruppe for ADR
Leder:  Kjell Haugland Forbundsstyret

Medlemmer: Tor Vidar Frydenlund Region 1
 Ørjan Bråthen Region 2
 Audun Tandberg Region 3
 John Erik Kjettorp Region 3
 Terje Grønaasen Region 3
 Ove Erik Vika Region 4
 Jarl Kvam Region 4

Fagansvarlig i administrasjonen har vært rådgiver Jone Klingsheim (ADR) med støtte fra teknisk fagsjef Dag Nordvik 
(teknisk). Faggruppen har blitt brukt i forbindelse med spørsmål om transport av farlig gods og farlig avfall. På grunn 
av Covid-19 også i 2021 ble alle møter avholdt digitalt. Det ble avholdt i alt 5 møter. Hovedtemaene i faggruppen i 
2021 har vært årlig kontroll av ADR-kjøretøy, beredskap ved ulykker med ADR-kjøretøy og arbeidet med økte vekter 
og dimensjoner innen tank/bulk.

Ved årets siste forbundsstyremøte ønsket Kjell Haugland avløsning, og som ny leder ble Anders Krog valgt.
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Faggruppe for bilberging
Leder:  Alv Ervik Forbundsstyret

Medlemmer: Geir Homlund Region 1
 Morten Grønvold Region 1
 Ove Thoresen Region 2
 Dag Lie Region 3
 Gunnar Hunsbedt Region 4
 Raymond Nordvik Region 5
 Jo Roger Blengsli Region 6
 Tor Sverre Isaksen Region 7

Fagansvarlig i administrasjonen har vært rådgiver Frank Lauritz Jensen med fag- og administrativ støtte fra teknisk 
fagsjef Dag Nordvik. Det er i faggruppen gjennomført to digitale møter.

Vegdirektoratet har i flere år hatt mange klagesaker der det er uenighet mellom Statens vegvesen utekontrollen 
og bilbergerne. Bilbergergruppa har i 2021 arbeidet med å få til avklaringer og definisjoner i Forskrift om bruk av  
kjøretøy § 5-13, løyvekarv for berging/transport, samt kjøre- og hviletidsbestemmelser. Vegdirektoratet har for 
2022 bekreftet at forskrifter vil bli gjennomgått og revidert med sterk deltakelse fra NLF.

Faggruppe for tømmer
Leder: Øyvind Lilleby Forbundsstyret

Medlemmer: Egil Haugen       Region 1
 Bjørn Erik Unneberg Region 1
 Frank Korntorp Region 2
 Ivar Mustvedt Region 3
 Ørnulf Warberg Region 3
 Dag Magne Grødum Region 4
 Gøran Kårstad Region 5
 Gunni Kverndal Region 6

Fagansvarlig i administrasjonen har vært teknisk fagsjef Dag Nordvik, med faglig støtte fra regionsjef Guttorm  
Tysnes. Målsettingen for denne faggruppen er å øke søkelyset på tømmertransportens utfordringer, og hvilke virke-
midler som kan iverksettes for å bedre bedriftenes vilkår.

Det ble i 2021 gjennomført 2 digitale møter. Bransjen fikk store utfordringer med Covid-19, men markedet for  
avvirkning av skog økte fortsatt i 2021, noe som ga store oppdragsmengder for tømmertransporten. Til tross for 
høye tømmerpriser og høye priser på sagvirke ble det for tømmertransportørene bare en svak økning. Det ble i 
2021 stilt en rekke spørsmål rundt lastesikring av tømmer, og den anbefalingen som Vegdirektoratet gjorde i 2015. 
Saken vil bli utredet videre i det nye Norsk Lastesikringsforum som etableres i begynnelsen av 2022.
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Faggruppe for transport av levende dyr

Leder:          Øyvind Lilleby                                Forbundsstyret

Medlemmer: Kjell Jon Nyløkken Region 2
 Egil Torgersen Region 4
 Frank Holene Region 5
 Kenneth Arntsen Region 6

Fagansvarlig i administrasjonen har vært teknisk fagsjef Dag Nordvik, med faglig støtte fra regionsjef Guttorm  
Tysnes. Målet for 2021 var å gjennomføre et seminar for dyretransport, men dette måtte utsettes på ubestemt tid 
på grunn av Covid-19. 

Levende dyr-gruppen har hatt to møter i 2021. Faggruppen har spesielt arbeidet med revideringen av dyre- 
velferdsloven som pågår i EU, hvor spørsmålet om avgrensing av ansvar for sjåføren har vært det viktigste. Dette har 
foregått gjennom NLFs Brussel-kontor NLA. 

Saken om utvidet kjøretid for dyretransport i Nordland, Troms og Finnmark ble sendt ESA i mars 2019, og er ennå 
ikke avklart. 

Teknisk gruppe 

Leder:             Kjell Haugland Forbundsstyret

Medlemmer: Ivar Mustvedt Region 3
 Jan Petter Abrahamsen Region 3
 Inge Råheim Region 5
 Per Bortheim Region 5
 Arnt-Egil Aune Region 6
 Kay Arne Kristiansen Region 6

Fagansvarlig i administrasjonen har vært teknisk fagsjef Dag Nordvik.

Teknisk gruppe har gjennomført ett digitalt møte og ellers kommunisert via e-post og telefon. 

Det har i flere år vært arbeidet med mer miljøvennlig transport gjennom å benytte dagens transportmateriell mer 
effektivt gjennom økte vekter og dimensjoner. Dette arbeidet stoppet opp høsten 2021 da Vegdirektoratet ga NLF 
beskjed om at slike saker ville det ikke bli tatt initiativ til fra Vegdirektoratet, men måtte komme som et oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet. Ny strategi for dette vil iverksettes fra NLF i begynnelsen av 2022.

I desember 2020 ble det tillatt å kjøre modulvogntog og 24-meters normalvogntog på deler av tømmerbilvegnettet. 
NLF har arbeidet videre med dette gjennom hele 2021 for åpning av ytterligere flere veier. Det har vært arbeidet 
mot fylkeskommunene for å få fortgang i åpning av veier, og få dette inn i de løpende veilisteoppdateringene.  
Utfordringen har vært noen fylkeskommuner og mange av kommunene. Oppdatert strategi for videre arbeidet med 
dette legges i starten på 2022.
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Faggruppe spesialtransport 65 tonn + 

Leder: Kjell Haugland Forbundsstyret

Medlemmer: Thomas Aarnæs Region 1
 Sjur Lode Region 4
 Kai Werdal Region 4
 Ståle Dyngeland Region 5
 Odd-Are Skogstad Region 6

Fagansvarlig i administrasjonen har vært teknisk fagsjef Dag Nordvik.

Covid-19 har her også medført kun digital kommunikasjon med 2 møter. Faggruppen har tatt inn to nye medlemmer 
i 2021. Året har vært preget av omorganiseringer i Vegdirektoratet, noe som har medført at arbeid med saker for 
spesialtransport har gått sent. Kompleksiteten innen fagområdet er stort og involverer mange avdelinger i Veg- 
direktoratet. 

Ved årets siste forbundsstyremøte ønsket Kjell Haugland avløsning, og som ny leder ble Anders Krog valgt.

Faggruppe for distribusjon og langtransport

Leder:  Bjørn Ivar Gunhildgard  Forbundsstyret

Medlemmer:  Bård Solberg   Region 1
 Ørjan Bråthen   Region 2
 John Erik Kjettorp   Region 3
 Ove Erik Vika   Region 4
 Nils Anders Larsen   Region 5
 Oddbjørn Kristensen   Region 6
 Rune Holmen   Region 7

Fagansvarlig i administrasjonen har vært viseadministrerende direktør Jan-Terje Mentzoni, med faglig støtte fra  
regionsjef Reidar Retterholt (distribusjon). 

Det er ikke avholdt møter i faggruppen i 2021. 
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Andre saker
Arbeidet i faggruppene involverer for de aller fleste faggruppene en dialog med Statens vegvesen, Vegdirektoratet. 
Direktoratet ble 1. januar 2020 omfattende omorganisert og mange nye kontakter måtte etableres, dette fortsat-
te inn i 2021. Dette har skapt forsinkelser og lange saksbehandlingstider på saker som faggruppene har spilt inn. 
Videre ble vi i 2021 ble meddelt at mange av våre saker måtte kanaliseres gjennom Samferdselsdepartementet da 
Vegdirektoratet arbeider på oppdrag av dem. Ved årsslutt pågår en dialog med vegdirektøren om hvordan det videre 
arbeidet skal føres.

Faggruppene arbeider videre med å oppnå 28 tonn på 3-akslet bil, 27 tonn for semitrailere med singelhjul og valgfri 
styring, samt å endre minsteavstand for 4-akslige semitrailere slik at de lovlig kan kjøre 50 tonn med akslene nede. 
Videre arbeides det for å få øket totalvekt fra 50 til 54 tonn for 6-akslede vogntog som med forlengelse kan kjøres 
på det nye modulvogntogvegnettet. 

NLF fikk høsten 2021 en sikkerhetstilrådning fra Statens Havarikommisjon om etablere et nasjonalt fagforum for 
lastesikring. Forumet skal arbeide for bedre kompetanse om lastesikring i lager, terminaler og transportnæringen. 
Dette vil omfatte læringsmateriell, ansvar og ansvarsfordeling, samt regelverk og eventuelle standarder. Forumet 
skal også samarbeide med tilsvarende nordiske organisasjoner for felles nordisk forståelse. Målet er felles forstå- 
else hos både kontrollmyndigheter, transportbransjen og godsavsendere/-mottakere om lastesikringens viktighet og 
betydning for trafikksikkerhet. Forumet vil ha oppstart i begynnelsen av 2022.
 
NLF fortsatte samarbeidsmøtene med nye representanter i Vegdirektoratet, med næringslivsorganisasjonene MEF, 
BNL, Landbrukssamvirket, Skogeierforbundet og NHO Logistikk og Transport.

Samarbeidspartnere:
•  Bilimportørenes Landsforbund

•  Bransjeutvalget for bilbergere

•  Byggenæringens Landsforbund

•  Maskinentreprenørenes Forbund

•  NHO Logistikk og Transport

•  Norges Bilbransjeforbund

•  Norges Skogeierforbund

•  Norsk Industri – Påbyggerforeningen

•  Treindustrien
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Faggruppe for vinterdrift

Leder: Sverre-Jan Rønneberg/Alv Ervik  Forbundsstyret

Medlemmer: Arild Olsbakk Region 2
 Roar Osen Region 4
 Tore Sigmundsen Region 4
 Norman Hole Region 5
 Arne Skulstad Region 5
 Alf Erik Eliassen Region 7

Fagansvarlig i administrasjonen er seniorrådgiver Thorleif Foss.

I forbindelse med at Sverre-Jan Rønneberg gikk ut av forbundsstyret, ble Alv Ervik oppnevnt til ny leder for fag-
gruppa. 

Hensikten med faggruppen er å bidra til NLFs strategiske mål om like konkurransevilkår, trafikksikre og effektive 
veger, profesjonelle medlemsbedrifter og bærekraftig transport. Initiativet til aktuelle saker skal komme fra med-
lemmene, og faggruppen skal behandle saker av spesiell interesse og betydning for vinterdrift. Eventuelle tekniske 
spørsmål avklares med teknisk faggruppe. Saker til behandling i faggruppen skal være av mer generell og prinsipiell 
karakter, og som er relevant eller av interesse for flere medlemmer. Faggruppen skal være ressurs i offentlige hørin-
ger og innspill knyttet til vinterdrift. Faggruppens medlemmer kan delta som NLFs representant i grupper, komiteer 
mv. som NLF deltar i, for eksempel i samarbeid med Statens vegvesen eller andre vegholdere, og kan etter avtale 
delta på relevante seminarer osv. innenfor vinterdrift.

Deltakelsen i faggruppen er basert på frivillighet, og medlemmer som har innspill til saker som faggruppen bør se på, 
er oppfordret til å ta kontakt med ett av faggruppens medlemmer, eller sin regionsjef.

Høsten 2020 behandlet forbundsstyret et posisjonsnotat om NLFs holdninger og meninger om vinterdriften, og 
dette ligger nå til grunn for NLFs arbeid med dette kompliserte temaet. Utfordringen og styrken til NLF er at med-
lemmene både er vegbrukere – det vil si de er avhengige av god, forutsigbar og trafikksikker framkommelighet 
– og de er utøvende entreprenør og kontraktspart primært med en hovedentreprenør. Derfor kjenner medlem-
mene forholdene på vintervegene godt, og mange har også svært gode forutsetninger for å ha gode og relevante  
meninger om hvordan vinterdriften kan bli enda bedre, med bakgrunn i hvordan anbudene og kontraktene påvirker 
vinterdriften.

I februar 2021 ble det avholdt et møte mellom NLF og vegdirektøren, hvor det ble diskutert og gitt innspill på 
hvordan NLF mener vinterdriften bør utføres. Innspillene bygget på det som ble presentert på Bransjedag drift og 
vedlikehold i 2020, innenfor tema som risikofordeling, entrepriseform, anskaffelsesprosedyrer, tildelingskriterier, 
miljøkrav, beredskap, kontraktstørrelse og -varighet, trafikksikkerhet, framkommelighet og oppgaver og kvalitet. 

Faggruppa har vært involvert i forbindelse med revisjon av håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riks-
veger, som Statens vegvesen har arbeidet med i 2021. Revisjonen har foregått i flere omganger, og faggruppa har 
gitt innspill basert på sine erfaringer.
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Spørreundersøkelse om vinterdrift
Den årlige spørreundersøkelsen, i regi av faggruppen, som undersøker opplevd vinterdrift, ble gjennomført i mai. 
Undersøkelsen ble sendt til 2.504 medlemsbedrifter, og det kom 233 svar (9 prosent). Dette er betydelig færre svar 
enn tidligere. Medlemsbedrifter som driver med vinterdrift, er ikke med i tallgrunnlaget for resultatene.

Nytt av årets undersøkelse var at det ble spurt om riks- og europaveier for seg, og fylkesveier for seg. Dette er nød-
vendig etter at fylkeskommunene har tatt over ansvaret for vinterdriften på fylkesveinettet.

Undersøkelsen viser, som tidligere, at medlemmene er sånn passe fornøyde med den ordinære vinterdriften. Ved 
normale forhold er det en svak forbedring fra 2020, men status quo fra 2019. Fylkesveiene kommer dårligere ut enn 
riks- og europaveiene i 2021. Respondentene er mindre fornøyd med salting enn med brøyting. Ved store snøfall/
raske væromslag er det en forbedring fra 2019 og 2020. Også her kommer fylkesveiene dårligere ut enn riks- og 
europaveiene i 2021. Når det gjelder brøyteinnsatsen blir den bedømt som i 2020. Fylkesveiene kommer dårligere 
ut enn riks- og europaveiene i 2021. Selv om fylkesveiene generelt kommer noe dårligere ut enn riks- og europa-
veiene, er det viktig å understreke at forskjellene ikke er store.

Resultatene viser igjen at vinterdriften generelt får lav score, og lavest når det er som viktigst, det vil si ved væromslag 
og ved store snøfall. De viser også at mange er misfornøyd med stengte raste- og hvileplasser, og at de som er åpne, 
ikke brøytes godt nok. Undersøkelsen viser at medlemmene er mest fornøyde med at skiltene er godt synlige og 
innsatsen til de som brøyter. 
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Bransjenettverk
NLF deltar i Statens vegvesens bransjenettverk for vinterdrift. 
Hensikten med nettverket er å skape interesse for og styrke 
faglig samarbeid og samhandling mellom de ulike aktørene 
innenfor vinterdriften, slik at det gir økt kompetanse og fag-
lig utvikling. Deltakerne i bransjenettverket er, i tillegg til 
NLF, fra veieiere (Staten vegvesen, Nye Veier og fylkeskom-
munene), landsdekkende entreprenører, FoU-miljøer og 
utstyrsleverandører. Bransjenettverket behandler en rekke 
spørsmål knyttet til vinterdriften, som omfatter alt fra opp-
læring, ulike prosjekter, drifts- og erfaringsutveksling, HMS 
og kontrakter. Roar Osen fra region 4 er NLFs representant i 
bransjenettverk for vinterdrift, og har deltatt i 3 møter i 2021.

Faggruppen har tidligere vært representert i Statens vegvesens 
SIK-prosjekt (Skandinavisk infrastrukturkompetanse), med bidrag 
knyttet til utarbeidelse av spørsmål til vinterdriftsprøve, som nå er obli-
gatorisk for dem som skal drive med vinterdrift. Det har heller ikke vært avholdt 
møter i prosjektet i 2021, men dersom det kommer opp behov for å arbeide med disse spørsmålene igjen, vil NLF 
bli kontaktet.

Et nettverk 
for å styrke det faglige 

samarbeidet og samhand- 
lingen mellom de ulike 

aktørene innenfor 
vinterdrift
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Ivaretagelse av deg 
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NLF er den største arbeidsgiverorganisasjonen innen lastebil- 
næringen målt etter antall medlemmer. Ved årsskiftet 21/22 
hadde NLF Arbeidsgiver 86 medlemmer.
 
NLF Arbeidsgiver er en ressurs for bedriftseiere og -ledere når de får et krav om 
tariffavtale. NLF Arbeidsgiver hjelper bedriftsledere gjennom «tariffavtalens liv» – 
fra krav om oppretting av avtale til forståelse av avtalen, samt i tilfeller hvor tvister 
oppstår. Mange bedrifter ønsker å inngå bedriftsspesifikke avtaler eller særavtaler 
for å ivareta særegne lønns- og arbeidsforhold i bedriften. NLF Arbeidsgiver er 
da behjelpelige både med inngåelse av slike særavtaler og ved eventuelle tvister 
tilknyttet disse. 
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Årsmøtet 2021 
NLF Arbeidsgiver avholdt sitt årsmøte den 20. april 2021. På grunn av koronapandemien var møtet elektronisk. Ved 
åpningen av årsmøtet var det registrert deltakere fra 16 tariffbedrifter. 
 
Følgende Tariffutvalg ble valgt: 
 

Bedrift Representant Valgperiode 

Haukebøe Transport AS  Elling Haukebøe  2021 – 2023  
Hoyer Norway AS  Ingjerd Budweg  2021 – 2023  
Ørland Transport AS  Erik Haugland  2021 – 2023  

Skevigs LBT AS Sverre M. Birkeland 2020 – 2022 
Torstein Øvsthus & Sønner AS Harald Øvsthus 2020 – 2022 
Hans Ivar Slåttøy Transport AS Kristian Warholm 2020 – 2022 
Elvrum Sættem AS Karl Ivar Nilsen 2020 – 2022 
A/S Sula Rutelag Bertil Breivik 2020 – 2022 

Tariffutvalgets leder - for perioden 2021 – 2022: 

Leder av Tariffutvalget Kristian Warholm  2021 – 2022* 

Nestleder Tariffutvalget Harald Øvsthus  2021 – 2022  
 

*  I årsmøteperioden - august 2021 - sluttet Kristian Warholm i Hans Ivar Slåttøy Transport AS, og gikk dermed ut 
av tariffutvalget. Nestleder Harald Øvsthus rykket dermed inn som leder ut perioden. Tariffutvalget konstituerte 
Ingjerd Budweg som ny nestleder på møte 10.12.2021. 

 

Valgkomité 

For perioden 2021-2022: 

Bedrift Representant 

Hagen Transport AS Kai Flemming Hagen (gjenvalg) 
Bendiks Birkeland Transport og Cementstøperi AS Robert Birkeland (gjenvalg) 
Rennesøy Trafikk AS Egil Torgersen (gjenvalg) 
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Medlemmer og tarifftilknytning 
Per januar 2022 var 86 bedrifter medlem av NLF Arbeidsgiver, mot 82 medlemmer foregående år. Det altovervei-
ende antallet medlemmer er tilsluttet Godsoverenskomsten.  

55 av bedriftene hadde avtale med Fellesforbundet (FF), 16 hadde avtale med Yrkestrafikkforbundet (YTF) og 14 
hadde avtale med både FF og YTF. En av bedriftene hadde kun avtale med Handel og kontor.

Mellomoppgjøret 2021 
Enighetsprotokollene ble signert 7. mai 2021 
 
Enighetsprotokoll mellom NLF og Fellesforbundet 

Enighetsprotokoll mellom NLF og Yrkestrafikkforbundet 
 
Resultatet av mellomoppgjøret 2021 oppsummeres her: 
Mellomoppgjøret 2021 ble gjort gjeldende fra 1. april 2021. Det ble enighet om et generelt lønnstillegg på kr. 2,25 
per time, i tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på kr. 1,00 per time til alle arbeidstakere omfattet Godsoverenskom-
sten 2020.  

Minstelønnssatsen fra 1.april 2021 ble følgende for distribusjons- og nærtransport:  

Månedslønn.: 37,5 timers uke   Per måned   Per time  

0 - 3 år   kr 30 236,50   185,50  
3 - 6 år   kr 30 562,50   187,50  
Over 6 år   kr 30 888,50   189,50  

For langtransport:  

Produktiv tid: kr. 118, 66 per time  Passiv tid: kr. 51, 02 per time (43% av passiv tid)  
 
Fagbrevtillegget på kr. 9,- per time, for all transport forble som før.  

Partssammensatte arbeidsutvalg: 
I forbindelse med hovedoppgjøret 2020 ble partene enige om å sette ned følgende arbeidsutvalg: 
 
• Et langtransportutvalg 

• Et kompetanseutvalg 
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Langtransportutvalgets mandat var: 

«Partene er enige om å nedsette et utvalg som har som oppgave å se på avlønning av  
langtransportsjåfører. Utvalget skal bl.a. se på hvordan lønnsutviklingen skal harmonere  
mellom nærtransport og langtransport.» 

Utvalget ble satt sammen av to representanter fra hver av partene, NHO LT, NLF, Fellesforbundet og YTF. Det ble 
avholdt 8 elektroniske møter, og arbeidet ble avsluttet med sluttføring av rapport i januar 2022.  

Utvalget greide ikke å komme til enighet om en felles konklusjon, men rapporten viser likevel på at begge parter er 
enige om at en eventuell ny modell for avlønning av langtransportsjåfører må ivareta følgende hensyn:

• Være intuitivt forståelig, lett anvendelig og kontrollerbar i det daglige 

• Bidra til mest mulig effektiv utnyttelse av arbeidstid og dertil minst mulig unødig venting/tilgjengelighetstid 

• Legge til rette for forutsigbarhet for både sjåfør og bedrift 

• Skape likere konkurransevilkår i bransjen 

• Føre til økt status og rekruttering til næringen 

Uenigheten mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden knyttet seg i stor grad til vektingen av de ulike inten-
sjonene. 

Kompetanseutvalgets mandat var: 

«Kartlegge bransjens spesifikke kompetansebehov, herunder spesielt innholdet 
i fagbrevutdanningen, og utvikle læreplanen i samsvar med bransjens kompetansebehov.» 

Bakgrunnen for nedsettelsen av utvalget, var at partene ikke kom til enighet da arbeidstakersiden i 2020 rettet krav 
om at fagbrevtillegget ble hevet. Videre ble det også fremsatt krav om kompetansetillegg. 

Utvalget ble satt sammen av to representanter fra hver av partene NHO Logistikk og Transport, NLF, Fellesforbun-
det og YTF. Arbeidet ble i hovedsak gjennomført gjennom elektroniske møter.

Utvalget gjennomførte en spørreundersøkelse blant bedrifter og organiserte ansatte for å kartlegge kompetanse-
behovet, slik at dette kunne danne grunnlag for diskusjonene i gruppa. Partene har diskutert de problemstillingene 
som ble belyst, men ble ikke omforent om en felles konklusjon da de avga gruppens rapport i januar 2022.

Medlemstilbud og bistand til enkeltmedlemmer i perioden 
Det har på grunn av koronapandemien vært redusert kurs- og konferansetilbudet for NLF Arbeidsgiver i 2021.  
Tariff- og arbeidsgiverkonferansen ble avholdt digitalt.  

Det ble sendt ut 7 nummer av Tariffinfo til medlemmene i 2021 med spesialinformasjon om Tariff- og arbeidsgiver-
spørsmål, herunder mellomoppgjøret og koronarestriksjoner- og støtterordninger. 
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I alt 38 NLF-bedrifter ba om og fikk juridisk bistand i 2020 knyttet til tariffkrav og spørsmål. I gjennomsnitt fikk hver 
av bedriftene 5,5 timers rådgiving. De vanligste årsakene til at tariffbedriftene søker bistand er: 

• Inngåelse av tariffavtale 

• Utarbeiding av særavtaler 

• Løsning av tvister

• Oppdateringer på regelverk, herunder tariffavtalen 

Representasjon
På NLFs Landsmøte 2021 møtte følgende medlemmer på vegne av tariffutvalget:
Harald Øvsthus, Ingjerd Budweg og Karl Ivar Nilsen.

I det partssammensatte langtransportutvalget møtte:
Målfrid Irene Krane (til juni 2021), Kristian Warholm (til aug. 2021), Knut Gravråk (fra sept. 2021),
Harald Øvsthus (fra september 2021), Ingjerd Budweg.

I det partssammensatte kompetanseutvalget møtte:
Jone Klingsheim, Harald Øvsthus, Målfrid Krane (til juni 2021) og Knut Gravråk (fra september 2021).

Tariffutvalget og Arbeidsutvalget 
Foruten Tariffutvalgets medlemmer har forbundsleder, daglig leder, utvalgssekretær og tidvis en representant fra 
NLF-advokatene deltatt på møtene. Tariffutvalget hadde i 2021 to møter: 19.02.2021 og 10.12.2021. 

I møtene har det blitt informert om fremdriften i arbeidet i de partssammensatte utvalgene for langtransport og 
kompetanse. Det har også blitt brukt tid på planlegging av tariff- og arbeidsgiverkonferansen samt årsmøte i NLF 
Arbeidsgiver. 
 

Status 
Antall tariffbedrifter er stabilt. Pga. koronasituasjonen og derav følgende restriksjoner har det ikke vært fysiske  
møter. Tariffutvalget har i perioden likevel opprettholdt sin aktivitet gjennom elektroniske møter, og er godt rustet 
på vei inn i hovedforhandlingene. 

Målfrid Irene Krane (fagsjef juss- og arbeidsgiverspørsmål) sa opp sin stilling juni 2021. Hennes oppgaver ble i  
en overgangsperiode håndtert av viseadministrerende direktør Jan-Terje Mentzoni, inntil Knut Gravråk gikk inn i 
stillingen som Fagsjef arbeidsgiverspørsmål 01.09.2021. Han er nå utvalgssekretær til tariffutvalget. 
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NLF har årelang tradisjon med å være til stede for både medlem- 
mene og samfunnet for øvrig. Gjennom et aktivt trafikksikker- 
hetsarbeid bidrar NLF til lavere ulykkesrisiko hos de mest sårbare  
medtrafikantene. Og hvis uhellet skulle være ute, er hjelpen  
aldri langt unna. 

Kollegahjelpen
Kollegahjelpen er et tilbud til lastebileiere og sjåfører som har opplevd trafikkulykker 
eller andre uønskede hendelser i forbindelse med jobb. Først og fremst er ordnin-
gen ment som en medlemsservice. NLFs kollegahjelpere bistår likevel ikke-medlem-
mer etter behov og mulighet. Behovet er fortsatt stort, selv om ulykkestallene har 
gått i riktig retning i Norge de siste årene.
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NLFs tilbud om kollegahjelp er 26 år, men det er en utfordring at mange fortsatt ikke kjenner til ordningen.  I 2021 
ble det gjennomført seminar for kollegahjelperne kombinert med markering av 25-årsjubileet som var utsatt fra året 
før. 38 av 60 kollegahjelpere deltok på seminaret. Av disse var åtte helt nye. Vi har en flott gruppe med kollegahjel-
pere spredt rundt i Norge, men har noen «mørke flekker på kartet» der vi har behov for flere. På seminaret var det 
nyttig faglig påfyll, blant annet fra kollegahjelpere som har tatt oppdrag siste år, en lastebileier som har benyttet 
tilbudet, eksperter på kriser og NLF-advokatene. 

I forbindelse med markeringen av 25-årsjubileet fikk kollegahjelpere testet ferdighetene på If sikkerhetssenter i 
Hobøl utenfor Oslo. Der fikk kursdeltagerne en grundig teoretisk og praktisk innføring i hvordan man skal forholde 
seg under ulike brannsituasjoner. Kollegahjelpen har en fast side i NLF-Magasinet og på lastebil.no hvor det står om 
tilbudet. På lastebil.no ligger oversikt og kontaktinformasjon til alle kollegahjelpere. Det burde være en selvfølge at 
kollegahjelpen blir koblet inn etter alvorlige tungbilulykker, men vi har erfart at brev til politi, ambulanse og fylkes-
kommunene ikke er nok.

12.november var Kollegahjelpens dag. Det førte til positiv omtale i NRK. Julaften hadde landets største avis en stor 
reportasje om yrkessjåførenes utfordringer etter dødsulykker. VG trakk også fram det gode tilbudet Kollegahjelpen er.    

Bare et fåtall varsles gjennom helsetelefonens alarmsentral. Kollegahjelpens telefonnummer 415 44 400 er et  
viktig nummer, som skal gjøre det enklere for politi og redningsetater å få kontakt med en av våre 60 kollegahjelpere 
plassert over hele Norge.

Kollegahjelperne har i 2021 bidratt ved 32 ulykker. 10 av ulykkene var dødsulykker. Kollegahjelpen stiller ofte opp 
etter de alvorligste ulykkene.

Noen eksempler på typer oppdrag:
•   Hjelp til sjåfører etter ulykker der en annen trafikant ikke ønsket å leve.

•   Hjelp til sjåfør som ble skadet i en trafikkulykke.

•   Hjelp til sjåfør der en personbil ikke overholdt vikeplikten.

•   Hjelp til sjåfører som har veltet med lastebilen.

•   Hjelp til sjåfører som har kommet som bil nummer to etter dødsulykker

Kollegahjelperne er alle frivillige, og arbeider uten godtgjørelse. Hjelpen består først og fremst av et tilbud om en 
samtale, samt støtte fra en som kjenner yrket. Kollegahjelperne kan imidlertid også bistå med praktisk hjelp og  
informasjon, samt kontakt med pårørende. Kollegahjelperne kan også selv ha behov for støtte. Mange er flinke til å 
snakke med hverandre etter ulykker, samtidig som de er bevisste på sin taushetsplikt. 

NLF samarbeider med forsikringsselskapet If om psykologisk førstehjelp etter ulykker. Ved noen tilfeller er det  
nødvendig å koble inn psykolog. Sjømannskirken er samarbeidspartner i utlandet, og bidrar med faglig hjelp på 
seminarer for kollegahjelperne i Norge.

Det forekommer fortsatt mange møteulykker der det er mistanke om selvmord eller forsøk på selvmord. Erfaringene 
mange gjør seg er at sjåførene involverte i slike ulykker ikke hadde fått god nok hjelp i starten og fremdeles trenger 
støtte og en god «lytter» for å få ut sin frustrasjon og redsel. Det er viktig å komme seg bak rattet igjen, men det er 
også viktig å ikke presse sjåføren for tidlig etter en alvorlig ulykke.
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Venner på veien
Venner på veien er NLFs trafikksikkerhetskampanje rettet mot barn i barneskolen. Hovedtanken med venner på 
veien er å besøke skoler med store lastebiler og gjennomføre trafikksikkerhetsopplæring med elevene. 

Kampanjen ble startet i 2015 og har hatt en stor suksess. Totalt sett har nesten 13 000 barn gjennomført Venner på 
veien – opplæring. Venner på veien har blitt et begrep over hele landet, og både skoler, foreldre, og offentlige etater 
henvender seg direkte til oss for å få en gjennomgang av opplegget. 

Også i år ble venner på veien dessverre preget av koronapandemien. Men vi fikk likevel besøkt 34 skoler og over 
1285 elever. Under transportturneen fikk vi også besøkt ungdomskoler, hvor det ble gjennomført Venner på veien 
rettet mot ungdommer. Dette var noe som var svært populært og vi har allerede fått flere henvendelser vedr å 
gjennomføre lignende prosjekt for større elever. Det er allerede planlagt flere konsepter mot eldre elever som vil bli 
gjennomført i 2022

Hendene på rattet – blikket på veien
I juni gikk Norges Lastebileier- 
Forbund, Trygg trafikk og Statens 
vegvesen sammen om en felles 
trafikksikkerhetskampanje og opp-
rop: Hendene på rattet – blikket 
på veien. 

Sommerferie betyr økt biltrafikk 
på landets veier. Det samme gjør 
fallende covid-19-tall og en kjær-

kommen gjenåpning av landet vårt. Derfor er det veldig viktig 
at de som har norske veier som sin arbeidsplass er ekstra på-
passelige. Gjennom denne kampanjen ønsker vi at de proffe vei- 
brukerne, yrkessjåførene, skal vise at de tar trafikksikkerhet på 
alvor. Uoppmerksomhet har blitt en av hovedårsakene til alvorlige 
trafikkulykker og yrkessjåfører med store og tunge vogntog har et 
spesielt ansvar for trafikksikkerheten på veiene og må gå foran 
som gode forbilder for å gjøre egen arbeidsplass tryggest mulig.

Kampanjeside på www.lastebil.no
Det ble opprettet en egen kampanjeside på lastebil.no hvor  
en kunne trykke på knappen og være med i oppropet. Det ble 
registrert nesten 800 opprop under kampanjen. I tillegg ble  
kampanjen delt i sosiale medier og det ble opprettet en egen  
profilramme som man kunne bruke på Facebook

Hendene på ra�et

          Blikket på veien
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Forskjellen fra 2020 til 2021 kan best uttrykkes som at uforutsig- 
barheten som følge av koronapandemien varte i 12 måneder  
i stedet for 10. Samtidig var svingningene større, og enkelte  
aktiviteter lot seg gjennomføre før pandemiens utvikling igjen  
begrenset handlingsrommet. 

Transportkonferansen 2021 måtte avlyses, men planlegging av vårens represen-
tantskapsmøte og sommerens landsmøte startet opp med håp om at dette året 
skulle bli mer vanlig. Det viste seg imidlertid raskt at nye tilpasninger var nødvendig. 
Forbundsstyret behandlet konsekvensene av pandemien for arbeidet og organisa-
sjonen i flere runder gjennom våren. 

Samarbeidet og dialogen med myndighetene om konsekvensene av pandemien 
fortsatte gjennom hele året selv om det i en periode i løpet av høsten var tilnærmet 
normal aktivitet. Dette medførte at planlagte aktiviteter i forkant av stortingsvalget 
kunne gjennomføres, både transporturné med politiske debatter og seminarer om 
transportkjøpers ansvar, deltagelse på Arendalsuka med egne seminarer og semi-
narer i Samferdselsteltet, og ny turné med fokus på rekruttering senere på høsten 
sammen med SOTIN og NHO Transport.  

Nasjonal Transportplan 2022 – 2033 ble behandlet av Stortinget våren 2020. NLFs 
synspunkter på prioriteringene i planen ble spilt inn under behandlingen. Innspillene 
til høringen om statsbudsjettet hadde søkelys på mye av det samme: fylkesveier, 
døgnhvileplasser, samt effektive kontroller. Mobilitetspakken fra EU er fulgt opp 
med høringsinnspill, og nå gjenstår at pakken iverksettes i norsk regelverk. Samtidig 
presenterte EU sin konkretisering av hvordan klimamålene skal nås gjennom tiltak 

Året da det uvanlige 
ble vanlig
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for transportnæringen. Arbeidet med Fit for 55 har derfor også preget det politiske arbeidet både nasjonalt og  
internasjonalt gjennom NLA og samarbeidet i Brussel.  

I alt arbeidet med sakene NLF er involvert i, har landsmøtets vedtatte strategi – med mål om like konkurransevilkår, 
trafikksikre og effektive veier, bærekraftig transport, profesjonelle medlemsbedrifter og ledende medlemsavtaler – 
vært en viktig rettesnor for arbeidet.

Hovedkontoret
NLFs administrasjon består av to avdelinger – avdeling for politikk og stab og avdeling for marked og informasjon, 
som ledes av henholdsvis viseadm. direktør og markedsdirektør. Sammen med adm. direktør utgjør disse administra-
sjonens ledergruppe. Politisk rådgiver og kommunikasjonssjef er tilknyttet ledergruppen. Kommunikasjonssjefstillin-
gen er for tiden ikke besatt. Gjennom året har det skjedd enkelte endringer i personalet:

•   Olav Hermansen ble pensjonist 26.2.2021. Ansatt 11.8.2014 som seniorrådgiver. Dvs. ansatt 6,5 år. 

•   Målfrid Irene Krane sluttet 24.3.2021 i fast stilling men var tilknyttet på timebasis frem til 17.9.2021. 
Ansatt 1.10.2020 som Fagsjef innen juss og arbeidsgiverspørsmål.

•   Knut Gravråk ble fra 1.9.2021 Fagsjef arbeidsgiverspørsmål. Fortsatt rådgiver for adm.direktør og øvrig 
ledergruppe. 

•   Amalie Vestbø Granheim ansatt med oppstart 1.1.2021 som Markedskonsulent 

•   Stein Inge Stølen hadde permisjon fra 1.5.2021 til han sa opp sin stilling 11.1.2022. (Er derfor ikke med-
regnet i totaltallene for avdelingene nedenfor.) 

•    André Kjærnsli har vært ansatt som vikar journalist fra 8.5.2021. (Han er medregnet i totaltallene neden-
for).

Ved utgangen av 2021 besto administrasjonen sentralt av:

Avdeling for marked og informasjon med 9 stillinger, med ansvar for marked, NLF-Magasinet, web og medlems- 
register, regioner og ekstern og intern informasjon.

Avdeling for politikk og stab med 8 stillinger, med ansvar for økonomi, administrasjon, NLF Arbeidsgiver, politikk 
nasjonalt og internasjonalt, prosjekter og teknisk, samt oppgaver knyttet til de tillitsvalgte organene.

Administrerende direktør er daglig leder og forbundets ansikt utad, arbeidsgiver og leder av organisasjon og  
administrasjon, ansvarlig redaktør for forbundets publikasjoner på papir og nett, representant i medier og andre 
organisasjoner, myndighetskontakt på overordnet nivå og leder av krisestab.
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Organisasjonen

Fortsatt pandemi – men en 
fungerende organisasjon
Selv med en pandemi som kom og gikk i bølger av smittetrykk og inngripende tiltak, kunne organisasjonen i 2021 
gjennomføre det meste av organisatorisk arbeid. Viktige møteplasser måtte for en betydelig del byttes ut med  
digitale møteplasser, men organisasjonens og tillitsvalgtes vilje til tilpasning viste at NLF er en dynamisk organisasjon 
med stor omstillingsevne.

Koronapandemien fortsatte å legge begrensninger på det organisatoriske arbeidet også i 2021. Fylkesårsmøtene 
er arenaer for drøfting av viktige organisatoriske og næringspolitiske spørsmål. Enkelte fylkesårsmøter ble avholdt 
fysisk, men mange ble gjennomført som digitale møter. 

NLFs representantskap samles normalt til møte i april. Representantskapet består av region- og fylkesledere – én 
representant fra samtlige fylkesavdelinger. De regionene som ikke lenger har fylkesstyrer, men regionstyre, er re-
presentert i representantskapet med regionleder og nestleder. Dette gjelder region 2 Innlandet, region 6 Trøndelag 
og region 4 Agder og Rogaland hvor Agder er slått sammen. I tillegg møter forbundsstyret med tale- og forslagsrett.  
Se oversikt over representantskapets medlemmer på neste side. 

Koronapandemien gjorde at også representantskapsmøtet måtte avholdes digitalt ved at NLFs administrasjon deltok 
fra studio i Oslo, forbundslederen fra sitt hjemsted, mens deltakerne fra regionene var samlet regionvis sammen 
med forbundsstyrets representant rundt i landet. 

Landsmøtet som skulle vært avholdt i Rogaland i 2020 måtte avlyses, og ble deretter planlagt holdt fysisk i juni 2021. 
Men – ny utsettelse ble nødvendig og til slutt ble det besluttet å gjennomføre et mer begrenset fysisk landsmøte på 

Lillestrøm i oktober 2021. 
Landsmøtet som samler 
delegater, observatører, 
ledsagere, samarbeids-
partnere og gjester over 
flere dager, ble derfor 
heller ikke i 2021 et slikt 
samlingspunkt som NLF 
er kjent for. Selv om mø-
tet ble gjennomført i løpet 
av én dag, ble nødvendige 
vedtak fattet og politiske 
resolusjoner utarbeidet, 
slik at forbundet kan gå 
inn i de neste to årene 
med klare anvisninger for 
arbeidet. 
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Representantskapet
Representantskapet består av region- og fylkeslederne, forbundsstyret og administrerende direktør. 
Forbundsstyret etter landsmøtet 2021

Forbundsstyret 

Forbundsleder  Tore Velten
Region 1  Anders Krog
Region 2  Bjørn Ivar Gunhildgard
Region 3  Hilde Natedal
Region 4  Kjell Haugland
Region 5  Inge Råheim
Region 6  Øyvind Lilleby
Region 7 (nestleder)  Alv Ervik

Varamedlemmer

Region 1  Erik Graarud
Region 2  Arild Olsbakk
Region 3  Olav Askjer
Region 4  Rita E. Birkeland
Region 5  Jørund Vevle
Region 6  Stig Elvrum
Region 7  Rune Holmen
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Valgkomiteen
Følgende ble valgt på landsmøtet i 2021 i henhold til NLFs vedtekter:
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Medlem  Varamedlem  Region

Ragnar Larsen  Steinar Enderød  Region 1

Stein Hesthagen Johannes Kjørlien  Region 2

Anne Lise Øverland (leder)  Asbjørn Næss Region 3

Vegard Solheim Ole Tom Løland  Region 4

Ingebrigt Naustdal  Torstein Ottem  Region 5

Jomar Skånøy  Håvard Sandnes  Region 6

Viggo Stien  Odd Leif Nyseth Region 7

Navn Tittel Sted

Erik Graarud  Fylkesleder Østfold

Nicolai Jakhelln  Fylkesleder Oslo/Akershus

Arild Olsbakk  Regionleder Region 2 Innlandet

Odd Haakenstad  Region nestleder  Region 2 Innlandet

Per Einar Warloff Sand  Fylkesleder  Buskerud

Henning Hansen  Fylkesleder  Vestfold

Frode Bjønnes  Fylkesleder  Telemark

Roar Osen Fylkesleder  Agder

Kai Kristensen Nestleder  Agder

Tore Sigmundsen  Fylkesleder  Rogaland

Per Atle Ådland Fylkesleder  Hordaland

Asgeir Gil  Fylkesleder  Sogn og Fjordane

Finn Andre Fredvig-Erichsen Fylkesleder  Møre og Romsdal

Gunni Kverndal Amundal  Regionleder  Region 6 Trøndelag

Nils Erik Røe  Region nestleder  Region 6 Trøndelag

Einar Endresen  Fylkesleder  Nordland

Alf Erik Eliassen  Fylkesleder  Troms

Rune Holmen  Fylkesleder  Finnmark

Region- og fylkesledere
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Kontrollkomiteen
Følgende ble valgt på landsmøtet i 2021 i henhold til NLFs vedtekter:

Medlem Region

Tor Vidar Frydenlund (leder) Region 1

Niklaus Haugrønning Region 6

Elling Haukebøe Region 7

Varamedlemmer Region

1. Inge Mollestad Region 4

2. Per Andreas Øren Region 5

3. Grethe Dalbu Region 2

4. John Erik Kjettorp Region 3
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Regionapparatet
NLF har stedlige representanter spredt over hele Norge. Totalt ni stillinger er fordelt  
på sju regioner. Her er status fra regionene

Region 1 – Østfold, Oslo og Akershus
Generelt
Region 1 arbeider over et bredt geografisk og politisk saksområde for å fremme næringens viktigste interesser 
og krav. Det innebærer utstrakt kontakt med stortingspolitikere fra regionen, fylkespolitikere- og ansatte, Statens 
vegvesen, Tolletaten, samt lokale folkevalgte og ansatte. Spesielt viktig er arbeidet med Oslo kommunes plan for 
nullutslipp innenfor Ring 1 og 2, samt åpning av flere fylkes-og kommunale veier for modulvogntog. Med regionens 
beliggenhet tett opp til Svenskegrensen, er vi også en sentral bidragsyter til det grenseoverskridende Svinesund-
samarbeidet, hvor Sveriges Åkeri, samt norske og svenske myndigheter deltar.

Næringspolitisk
•   Gjennom deltagelse i ulike KVUer, referansegrupper både i Viken fylke, i Oslo kommunene og de øvrige 

kommunene, sørger vi for at næringen blir lyttet til.

•   Veistandard, veivedlikehold og god fremkommelighet gir transportørene forutsigbarhet og stabil inn- 
tjening. Gjennom tett og pågående dialog med Statens vegvesen, sørger vi for at dette alltid forblir høyt 
på myndighetenes agenda.

•   Aktiv argumentasjon og påvirkning sørger for at bompengefinansiering av nye samferdselspakker holdes 
på et lavest mulig nivå.

Høstmøte på Storefjell
NLF region 1 og 2 fikk endelig muligheten til igjen å arrangere det store høstmøtet på Storefjell. Etter flere  
utsettelser, ble Norge åpnet lenge nok opp til at nærmere 400 deltagere kunne samles til NLFs største bran-
sjetreff. Hovedtemaet for møtet var denne gangen «Det grønne skiftet» og de store billeverandørene Scania, Volvo,  
Mercedes-Benz og MAN var invitert til å fortelle om sine planer. MAN valgte ikke å stille. 

De øvrige selskapene ga oss en god orientering og konklusjonen ble at utviklingen går svært raskt og at ulike driv-
linjer prøves ut. Det er viktig at NLFs medlemmer følger med og ikke havner «bakpå» i utviklingen. NLFs direktør 
understreket likevel at «det blir ikke noe grønt skifte med rød bunnlinje».

Bastø-Fosen
I det store og hele melder våre medlemmer om stabil drift mellom Moss og Horten.

Rederiet er i full gang med å elektrifisere fergene sine og dette vil bidrag sterkt til renere miljø og lavere klimautslipp. 
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NLF Østfold ar invitert til å bivåne dåpen av rederiets første elektriske ferge, som også er verdens største elektriske 
bilferge. NLF-direktør Geir A.Mo og regionsjef J.Kristian Bjerke representerte NLF.

Retvet – Vinterbro
Det gjenstår en liten del av det store europaveiprosjektet fra Riksgrensen (Ørje) og Oslo. Strekningen går mellom 
Retvet ved Østfolds grense til Vinterbro ved Oslos grense. I september 2020 valgte flertallet av kommunestyrene i 
Nordre Follo og Ås kommuner å stemme mot foreslått delfinansiering med bompenger. Staten finansierer over 60% 
av prosjektet, men resten må brukerne dekke. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet stemte begge mot å fullføre 
siste etappe i Europavei 18-prosjektet lokalt. Prosjektet ser etter dette ut til å ha stoppet opp. NLF region 1 vil 
gjenoppta arbeidet mot Stortinget for å få denne strekningen på plass.

Oslofjordtunellen – åpning og nytt løp
Trafikkbegrensningene som er innført pga. flere tunellbranner, gir flere driftsutfordringer for våre medlemmer. SVV 
har gjennomført oppgraderinger i tunnelen, blant annet med skifte av vifter. Planen var å gjenåpne tunnelen for 
vanlig drift ila. første halvår 2020. Dette er ikke skjedd. NLF Oslo & Akershus har tett og løpende kontakt med  
avdelingsdirektør Cato Løkken i SVV. Utfordringen har gjennom 2021 vært å få Vegdirektoratets ledelse til å aksep-
tere SVVs dokumentasjon for at alle nødvendige avbøtende tiltak er gjennomført. Etter langvarig påtrykk fra NLF 
region 1 ble tunellen fullt gjenåpnet 02.02.2022!

Det er også gjennomført møte med prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i SVV. Hun er ansvarlig for byggingen av 
nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen. Det legges opp til rundt 2000 sprenginger i byggeperioden og vi har derfor spilt 
inn et ønske om flere nattsprenginger. Nattesprenginger er viktig bl.a. fordi tunnelen vil være stengt i inntil 4 timer 
ved hver sprenging. I byggeperioden vil det mest sannsynlig bli store utfordringer for godstransporten, spesielt med 
tanke på at det parallelt foregår store byggeprosjekter ifbm RV 19/BaneNor i Moss og ny vestkorridor på E-18 Oslo 
til Asker. Tunnelarbeidene er forventet ferdig i 2029.

Samarbeid med NAV
NLF region 1 har inngått et samarbeid med NAV om utvelgelse og utdanning av tungbilsjåfører. Vi har gjennom- 
ført ett uttaksmøte i Østfold (NAV Viken Øst). Utdanningsopplegget er dessverre blitt amputert som følge av  
Covid 19-restriksjoner. Erfaringene fra uttaksmøtet høsten 2021 er meget gode. Motiverte og interesserte kandi-
dater og litt mer erfarne intervjuere fra NLF. Prosjektet fortsetter inn i 2022 og vi vil arbeide for at flere deltar både 
i utvelgelsesmøtene og som utplasseringsbedrifter.

Grønt skifte
Region 1 omfatter landets hovedstad som igjen har tatt mål av seg til å være lengst fremme i Europa når det gjelder 
å redusere utslipp. Det betyr at NLF må være en aktiv, seriøs og realistisk aktør i debatten. Vi har i 2021 arrangert 
to store samlinger for medlemmene, hvor det grønne skiftet var tema. Dette opptar våre medlemmer som ønsker å 
bidra i et felles løft for klimaet. Mange er imidlertid urolig for realismen i mange politikerens kortsiktige mål og NLFs 
oppgave er bringe realisme inn i debatten.
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Region 2 – Innlandet
Generelt
For næringslivet i Innlandet går godstransporten på veg. Unntaket er treindustrien som også bruker bane. Derfor er 
trafikksikre og forutsigbare veger ekstremt viktig for innbyggere og næringsliv i vårt fylke. Mange riksvegstrekninger 
er bygd ut de siste åra. I 2021 kom Statens vegvesen i gang igjen på RV4 mens det er utbedringsprosjekter både 
gjennom Østerdalen og Valdres. Andre store vegprosjekter er i planleggingsfasen.  

Korona har dessverre preget både vår region, Norge og verden for andre år på rad. Transportbedriftene har kommet 
gjennom pandemien på en imponerende måte. De fleste har ligget på samme nivå eller litt bedre enn før 2020. 
Enkelte lastebileiere har hatt mindre å gjøre. Smittevern, karantener og grensepassering har vært store utfordringer. 
NLFs nyhetsbrev og lastebil.no/korona har vært en god informasjonskanal for medlemmene. 

Regionårsmøtet måtte arrangeres digitalt. Styreleder og regionsjef satt på Rudshøgda sammen med en kameramann, 
mange av lokalavdelingene var samlet på ulike steder. Det ble et effektivt årsmøte, men med mindre debatt enn 
vanlig. 

Arild Olsbakk ble gjenvalgt som regionleder og Odd Haakenstad som nestleder. 

Saker til debatt: 
• Vintervedlikehold – enklere kontrakter vil gi mer penger til vintervedlikehold. 

• Klimaplan 2021-2030 – ambisjoner og teknologiutvikling må henge sammen,

Trond Johnsen Transport ble hedret med tittelen Årets Lastebileier 2021. Trond har bygd opp bedriften fra én til  
14 biler. I dag driver han sammen med døtrene og leverer gode resultater. 

Regionen stilte fulltallig med 13 delegater på NLFs landsmøte på Lillestrøm, der vi fremmet et ønske om mer søkelys 
på vintervedlikehold.  

På landsmøtet vant regionens kandidater begge transportørprisene.  Petter Surnflødt fra Gausdal ble kåret til beste 
flerbilseier, mens Ole Kristian Fjelltun fra Valdres fikk prisen for énbilseiere.  

Høstseminaret 2021 ble et felles arrangement med region 1 på Storefjell. Over 400 lastebilvenner deltok. Lastebil-
produsentene fortalte om framtidas kjøretøy, det var politisk debatt mellom Sverre Myrli (Ap) og Tor Andre Johnsen 
(FrP) og en flott utstilling. Når Jan Erik Larssen binder det hele sammen, blir det garantert moro.

Venner på veien ble gjennomført på 14 skoler. 513 elever var med på trafikksikkerhetsopplegget. 

Det er sendt 47 nyhetsbrev med fersk og kortfattet informasjon til medlemmene.

Åtte av de 11 lokalavdelingene i regionen avholdt årsmøte i 2021. De øvrige klarte ikke å gjennomføre årsmøte i 
dette pandemiåret. 
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Næringspolitisk
•   NLFs transportturné og valgkampen var høydepunktet i et aktivt næringspolitisk år. Vi arrangerte to  

samferdselsdebatter for toppkandidater i Hedmark og Oppland.  

•   I forbindelse med den politiske debatten på Biri, fikk politikerne muligheten til å prøvekjøre lastebil. 

•   Under transportturneen ble det arrangert Fair Transport-seminarer på Raufoss, Kongsvinger og Hamar. 

•   Under transportturneen ble det arrangert medlemsmøter på Vinstra, Alvdal, Fagernes, Biri, Kongsvinger 

og Hamar. 

•   NLF Innlandet har deltatt på flere møter om NTP 2022-2033. Møtene har vært både fysisk og på nett. 

Samferdselsministeren har vært med på et av disse møtene. 

•   Etter Stortingsvalget har vi startet jobben med på ha best mulig kontakt med Innlandsbenken. Vi har arran-

gert testkjøring for Sps Marit K Strand og hatt møte i Stortinget med Arbeiderpartiets samferdselsfraksjon. 

•   NLF Innlandet har jobbet aktivt for at flest mulig veger som er godkjent for 24 meter lange tømmervogn-

tog, også skal kunne brukes av 24m/60 tonn og modulvogntog. 1000 nye kilometer ble åpnet i 2021. 

•   NLF Innlandet har god kontakt med den politiske ledelsen i fylkeskommunen og med samferdselsavde-

lingen. 

•   NLF Innlandet har svart på høring om fylkeskommunens nye handlingsplan for fylkesveger. 

•   NLF Innlandet har deltatt på flere møter angående utbygging av E6, E16, RV3, RV4 og RV15.  

•   NLF Innlandet har deltatt i region 5s kolonner for mer penger til RV15 og E136. 

•   Regionen har kommentert en rekke høringer.

•   Regionsjefen er leder i Vegforum Innlandet.

Andre saker
•   Regionen har hatt flere møter med Statens vegvesen og fylkeskommunen om vintervedlikehold. 

•   Statens vegvesen åpnet ny døgnhvileplass ved RV2 i Kongsvinger etter påtrykk fra NLF.

•   NAV-prosjektet om rekruttering av sjåfører etter «Trøndelagsmodellen» fortsetter, men dessverre i litt for lavt 
tempo som følge av pandemien.  

•   Det har vært en liten nedgang i antall medlemmer.

•   Regionstyret har gjennomført åtte styremøter. Et av dem var på Astoria Hotell i Hamar i kombinasjon med NLFs 
digitale transportkonferanse. 

•   Region 2 har gjennomslag i lokale medier. Det ble i 2021 registrert hele 132 intervjuer/artikler med forbunds- 
nestleder, regionleder, andre tillitsvalgte og/eller regionsjef i mediene.
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Region 3 Buskerud, Vestfold og Telemark
Generelt
•   Ivaretakelse av næringens interesser i region 3 gjennom samfunnskontakt, myndighetskontakt og medieopp- 

følging. Generelt næringspolitisk arbeid.
•   Løpende kontakt med ulike myndighetsinstanser, bl.a. kontaktmøter med SVV og fylkeskommunene.
•   Drift av fylkesavdelingene for Buskerud, Vestfold og Telemark. Organisering av møter etc. I tillegg til fylkes- 

styremøtene har regionen en ledergruppe bestående av lederne og nestlederne i fylkesstyrene, samt regionens 
forbundsstyrerepresentant og regionsjefen. Ledere og nestledere for fylkesavdelingene har vært Frode Bjønnes, 
Morten Natedal (Telemark), Per Einar Sand, Morten Utengen (Buskerud) og Henning Hansen, Marianne Maurbrå-
ten Sørdahl (Vestfold).

•   Medlemskontakt, herunder informasjon om forbundet og arbeidet i regionen.
•   Regional oppfølging av prioriterte saker for NLF, f.eks. Fair Transport, Venner på veien, rekruttering, kommersielle 

samarbeidspartnere.
•   2021 var også preget at covid-pandemien, men i perioden NLF sin transportturné foregikk ble det arrangert ulike 

medlemsaktiviteter.

Næringspolitisk
•   Deltakelse og foredrag på konferanser og møter, f.eks. næringskonferanse Drammen, E134 konferanse
•   Den gode relasjonen med Statens vegvesen er videreført, spesielt avdelingene for drift og vedlikehold  

Sør og Øst.
•  Sammen med region 4 gjennomført vellykket prosess med SVV og Mesta for økt oppetid over Haukelifjell.
•   I samarbeid med SVV Sør fått foretatt opprusting av flere plasser for rast, omlasting og døgnhvile langs 

E18 i Vestfold. Bl.a. kom tre nye snøramper med høy standard på plass.
•   Samarbeidsprosesser og møter med fylkeskommunene. Spesielt har det vært søkelys på veistandard, pri-

oriteringer og tilrettelegging for modulvogntog. Det har vært tre modulvogntogarbeidsgrupper som har 
jobbet godt for å fremme næringens behov. 

•   Oppfølging samferdselspolitikere på stortingsnivå gjennom møter, konferanser og annen kontakt. De 
fremste stortingskandidatene i alle tre valgdistriktene i regionen deltok på valgmøter i forbindelse med 
NLF sin transportturné.

•   Oppfølging samferdselspolitikere på fylkesnivå gjennom møter, konferanser og annen kontakt.
•   Møter og samarbeid med E134 Haukelivegen AS, NHO og lokale næringsforeninger.
•   Arbeidsgrupper i fylkesavdelingene har gjennomgått veinettets egnethet for modulvogntog. Næringens 

forslag er fulgt opp gjennom møter og kommunikasjon med myndighetene.
•   Aktiv pådriverrolle for å få Oslofjordtunnelen gjenåpnet.
•   Har hatt særskilt oppfølging av utfordringer knyttet til vinterdrift.
•   Deltatt i arbeidsmøter med representanter fra ulike myndighetsnivåer, fageksperter og næringsinteresser 

for å planlegge fremtidens bylogistikkløsninger for Vestfoldbyene, spesielt Tønsberg. Involvert i oppstarten 
av Bypakke Larvik.

•   Samarbeidsmøter og befaringer om utvikling av døgnhvileplasser, rasteplasser og omlastingsplasser,  
spesielt i gamle Vestfold.

•   Deltatt i prosesser knyttet til utfordringer for tungtransporten i forbindelse med byutvikling i Grenland.
•   Deltatt i en rekke lokale, regionale og sentrale høringsprosesser. Spesielt mye aktivitet i forbindelse med 

NTP-behandlingen
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 Andre saker
•   Videreført avtale og samarbeid med NAV i Vest Viken om sjåføropplæringskurs basert på «Trøndelagsmodellen». 

•   Videreført og utvidet samarbeid med NAV og Adecco i Vestfold og Telemark om sjåføropplæringskurs.

•   I forbindelse med NLF sin transportturné ble det i region 3 gjennomført følgende: 1. Medlemsmøte (også digitalt 
medlemsmøte august) hos Dekkmann i Gol med hovedfokus på dekk. 2. Sjåførmøte Circle K Bamble, Trans-
portkjøperseminar Porsgrunn, Skolebesøk Heistad ungdomsskole, Medlemsmøte med valgdebatt Scania Skien.  
3. Fjordcruise i Oslofjorden med Bastø Fosen, kolonnekjøring til Horten, kjøretøyutstilling om bord, valgdebatt.  
4. Transportkjøperseminar Bragernes torg Drammen og valgdebatt (også digitalt medlemsmøte september).

•   Det har vært noe aktivitet i Vikenrådet som samarbeidsorgan mellom NLF sine organisasjonsledd i det nye stor-
fylket Viken.

•   Følg drømmen – ikke strømmen landsomfattende turné/kampanje for rekruttering var i region 3 innom hos Volvo 
Borgeskogen og Åssiden videregående skole i Drammen.

•   Avholdt diverse kurs- og informasjonsmøter. Tema bl.a. sykefravær, veikart, tacho online.

•   Kun NLF Drammen og omegn har hatt Venner på veien skolebesøk i pandemiperioden.

•   Samarbeidsmøter med Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter (LUKS).

•   Oppfølging kommersielle samarbeidspartnere.
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Region 4 – Agder og Rogaland
Generelt
Korona har også i 2021 preget deler av aktiviteten med hensyn til fysiske medlemsmøter. Men vi fikk heldigvis  
arrangert flere fysiske medlemsmøter og ikke minst en minneverdig Arendalsuke. 

Vi fikk arrangert Rolands igjen med ca. 140 deltakere og møte hos Vegvesenet både i Haugesund og Stavanger med 
godt oppmøte. 

Vi har i 2021 jobbet for spesielt for det strategiske målet om profesjonelle medlemsbedrifter. Dette er elementer 
vi ønsker skal kunne påvirke «bunnlinja» til NLF bedriftene. Dette har vært en satsning med kurs i kjøre- og hvile-
tid, Tacho Online, Fair Transport, transportkjøpers ansvar, arbeidstid, transportøravtaler, FATS med mer. Dette skal 
fortsette i 2022.

Årsmøtene i 2021 ble digitale og det var dårlig frammøte selv om det var gode politiske innlegg fra sentrale stor-
tingsrepresentanter i Rogaland og Agder. 

Vi har en tett og god dialog med aktuelle myndigheter. Vi har ønsket en tettere dialog med Arbeidstilsynet som er 
en viktig premissgiver til bransjen. Møter med Arbeidstilsynet i både Rogaland og Agder har vært nyttige for begge 
parter.

Venner på veien har fortsatt og nå har vi også en stor interesse fra 10. klasse med trafikk valgfag. Dette gjøres 
sammen med opplæringskontorene.

Vegvesenet sin avdeling innen drift og vedlikehold har fulgt oss tett opp. Her er satt opp store ekstra ressurser både 
langs E18, E39 og E134. Samarbeidet i forbindelse med fylkesveier for modulvogntog (MBV) har vært veldig godt i 
Agder og nå har også Rogaland lovet oss bedre tilgang til veinettet for MVT. 

Vi har sammen med MEF vært med å endre strategi i retning av flere byggherrestyrte kontrakter som passer alle fra 
enbilseier og oppover.

Vi er glade for en jevn vekst i medlemstallet. Her skal vi jobbe hardt videre for å levere på medlemmenes behov. 

Regionen deltar jevnlig på møter for å tilrettelegge for at medlemsbedrifter skal kunne ta del i det grønne skiftet 
samtidig som vi ikke skal operere med en rød bunnlinje.

Andre saker
•   Styrene i Rogaland og Agder har behandlet 125 saker som hver og en er av betydning for lastebileierne i regionen.
•   Vei og veivedlikehold er den saken som oftest har gått igjen.
•   Forberedelser til landsmøtet 2023 i Rogaland ble igangsatt – igjen. 
•   Rekrutteringsturneen ble en suksess. Vi skal fortsette å fokusere på å rekruttere nye sjåfører til næringen vår. 
•   Ny dialog med NAV i Rogaland vil trolig ende opp i et konstruktivt og spennende samarbeid. 
•   Det mest profilerte mediasakene var vinterkompetanse, alle skal betale bompenger, vintervedlikehold, Ytre ringvei, 

«krisen» på E18 i Tvedestrand og nye drivlinjer.
•   Sammen med flere næringsforeninger har vi sendt innspill til fylkene om hvilke veier som bør være aktuelle for 

modulvogntog.
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•   Selv om vinterdriften på E18, E39 og E134 har vært hardt prøvet til tider, har samarbeidet med Vegvesenet styrket 
seg. Et offensivt Vegvesen ønsker forbedringer.

•   Krakk transport vant fjorårets trafikksikkerhetspris.
•   Steinar Solberg ble tildelt NLD sin fortjenestemedalje i gull.
•   Tett samarbeid med andre organisasjoner gir uttelling på problemstillinger og samarbeidet skal intensiveres.
•   Regionen må tydeligere klargjøre overfor medlemmer hva som er kjøpers og selgers ansvar ved kjøp/salg av 

maskiner og utstyr.

Næringspolitisk
•   Sammen med AS Haukeliveien, NHO, næringsforeninger med flere har vi arbeidet hardt og fått Røldals- 

tunnelen inn i NTP. Her blir det oppstart i 2023. 

•   E134 Bakka – Solheim er neste mål på E134. 

•   Ytre ringvei er endelig vedtatt. Det kan se ut som oppstart i 2023. 

•   Transportkorridor Vest (TKV) blir fremdeles en viktig sak. Vi har sammen med havna, NHO-LT, Nærings- 
foreningen og Logistikkforeningen jobbet tett for å realisere den nordre delen av TKV. Vi har tett dialog med 
Bypakka, fylket og politikerne angående TKV.

•   Transportturneen var en suksess med gode arrangementer i Arendal, Stavangerregionen og på Haugalandet. 
Det var søkelys på stortingsvalget 2021, transportkjøpers ansvar og sosiale møtepunkter.

•   NLF Agder og NLF Rogaland utarbeidet hver sin valgbrosjyre. Her fikk vi svar fra politikerne på våre aktuelle 
saker som vi skal ta med oss i stortingsperioden.

•   Nye veier AS har hovedveien fra Stavanger til Oslo i sin portefølje. Det er viktig for oss at Nye veier AS 
får forutsigbare rammevilkår. Da blir det 4-felt fra Oslo til Stavanger i løpet av tiåret eller i alle fall tidlig på 
2030-tallet.

•   Langs E134 arbeider vi for egne kolonner for tunge kjøretøy. Sammen med flere grupperinger / politikere 
arbeider vi for E134 i tunneler over Haukeli.

•   Tett dialog med fylkeskommunene for å få flest mulig byggherrestyrte kontrakter som vil gi bedre lokal  
forankring i veivedlikehold, og ikke minst vinterdrift. 

•   Sammen med Agder FK oppretter vi «godsforum» for best mulig rammevilkår for næringstrafikken i fylket. 

•   Vi trenger flere døgnhvileplasser i Regionen. Det blir bra langs Europaveiene, men resterende nettverk må 
rustes opp.

•   Godt samarbeide med regionens medlemmer i Transport og kommunikasjonskomitéen på Stortinget om 
viktige saker for NLF Rogaland og Agder.

•   Sammen med flere organisasjoner arrangerte vi E134 møte med bl. annet Statssekretær i Samferdselsdepar-
tementet på deltakerlisten.

•   Samarbeid med skolen i Sauda for å fremme nytt utdanningsløp for tungbillærere.

•   Byvekstavtaler blir en større og større utgift for våre medlemsbedrifter uten at de får «vei for pengene». Det 
er og blir viktig at vi får veiprosjekter i bypakkene.
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Region 5 -  Hordaland, Sogn og Fjordane 
og Møre og Romsdal
Generelt
SARS-CoV-2-viruset ble for første gang påvist i Norge den 26. februar 2020. Som et resultat av et stadig økende  
antall smittede i Norge og verden ellers, ble det den 12. mars 2020 innført omfattende smitteverntiltak for å  
bekjempe coronaviruset. Tiltakene som iverksettes denne datoen ble de mest inngripende i fredstid i Norge.

Pandemien som «traff» Norge og resten av verden har selvsagt påvirket NLFs arbeid i region 5. I 2021 ble fylkes-
årsmøtene utsatt på grunn av pandemien. Når vi trodde at det verste var over, sommeren 2021, slo viruset til på 
nytt, nå i muterte «utgaver» og økt smittefare. Året 2022 begynte derfor veldig likt 2021, med relativt omfattende 
smitteverntiltak.

Men til tross for den spesielle tiden som har vært siden 26. februar 2020, har aktiviteten i region 5 vært meget høy. 
Med SARS-Cov-2-viruset måtte vi finne andre løsninger for å opprettholde den gode kommunikasjonen vi normalt 
har med kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen og mange flere. Løsningen ble å ta i bruk digitale løsninger 
på alle nivå. Som årsberetningen viser har vi, til tross for pandemien, klart å gjennomføre alt vi hadde som målsetting 
for 2021. 

•   Region 5 har behandlet 19 høringer. 

•   Regionmøter i 2021 er avholdt digitalt, men de fleste sakene er kun behandlet pr. e-post.

•   De tre fylkesstyrene i region 5 har gjennomført til sammen 25 styremøter og behandlet 188 styresaker.

På grunn av pandemien har de fleste møtene blitt avholdt som digitale møter også i 2021.

•   Vår målsetting er å arbeide aktivt overfor Statens vegvesen for å fremme forbundets og regionens synspunkter 
i viktige samferdselssaker. Det har i 2021 vært en rekke møter med Statens vegvesen i regionens to fylker (tre 
før 2020), Vestland og Møre og Romsdal. Også her er de fleste møtene avholdt som digitale møter. Forhold som 
gjelder tunneloppgradering på E39, E16 og E136 har også i 2021 stått sentralt siden dette skaper store utfordrin-
ger for næringslivet og transportnæringen på Vestlandet. Videre har drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier, 
rassikring, kontrollvirksomhet med mer vært gjennomgående diskutert. Med stadig våtere og villere klimatiske 
forhold er ras- og skredsikring et tema som opptar de fleste som lever av og på veiene. 

•   Vi har en tilsvarende målsetting som gjelder regionens to fylkeskommuner Vestland og Møre og Romsdal.

•   Regionen har deltatt på veiseminarer, trafikksikkerhetskonferanser og NTP-konferanser for å nevne noe.
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•   Regionen har også i 2021 lagt ned mye arbeid for å få utbedret transportkorridorene E136 gjennom  
Romsdalen, E16 Bergen-Gudvangen, E134 Haukelifjell, E39 Bergen-Molde og Rv15 Strynefjellet. I tillegg 
har vi satt søkelys på viktige kommunale- og fylkeskommunale veier i begge fylkene. 

•   Konvoi for ny E136 Romsdalen den 11. april 2021. E136 Romsdalen er den viktigste «samferdselsåren» 
mellom Møre og Romsdal, det sentrale østlandsområdet og nordre del av Vestlandet. Dårlig kurvatur,  
smale partier og bratte stigninger bidrar til redusert trafikksikkerhet og utfordringer vinterstid. E136 Roms-
dalen har i tiår vært gjenstand for debatt. Planer er utarbeidet og reguleringer gjennomført, men fortsatt 
var lite gjort. Nå var det nok snakk! E136 Romsdalen må prioriteres med en garantert byggestart.  Det 
var det klare budskapet til NLF og andre organisasjoner som valgte å dra i gang en konvoi for å vise en-
gasjementet rundt E136. Med krav om trygg, sikker og forutsigbar E136 Romsdalen ble konvoien kjørt 
søndag 11. april. Konvoien bestod av personbiler, bobiler, motorsykler, bergingsbiler, varebiler, lastebiler 
og vogntog. Det var «17. mai-stemning» langs ruten mellom Åndalsnes og Bjorli når ca. 300 kjøretøy kom 
kjørende i en flere kilometer lang konvoi.

•   Konvoi for ny Rv15 Strynefjellet den 30. mai 2021. Klimaendringer vil resultere i våtere og villere klimatiske 
forhold fremover. Ras- og skredfaren vil øke på utsatte veistrekninger. Vestlandet har allerede i dag store 
utfordringer i forhold til ras og skred. I tillegg er veistandarden på viktige transportkorridorer dårlig. Man-
glende omkjøringsmuligheter forverrer situasjonen. At den viktige Rv15 over Strynefjellet ikke lå inne med 
midler i regjeringen sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP), kunne ikke aksepteres. Derfor tok NLF 
Sogn og Fjordane initiativ til en konvoi for Rv15 Strynefjellet. Kravet var at den vedtatte reguleringsplanen 
for Rv15, med helårsvei til Geiranger, måtte ferdigstilles, og at prosjektet skulle prioriteres med midler i 
første del av NTP 2022-2033. Konvoien med ca. 250 kjøretøy kjørte fra Stryn til Grotli 30. mai i strålende 
vær.  Resultatet ble at regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF la inn 500 millioner kroner til oppstart av 
ny lang tunnel på Rv15 Strynefjellet i første periode av Nasjonal Transportplan 2022–2033.

•   Regionen har sammen med NLF sentralt gjennomført målrettet informasjonsarbeid for å informere NLFs 
medlemmer, næringsliv, politikere med flere om de negative konsekvensene ved AutoPASS for ferje. Gjen-
nom 2020 og 2021 har NLFs arbeid bidratt til at Regjering og Storting har innført tiltakspakker for ferje 
basert på NLFs innspill. Den midlertidige ferjebilletteringsløsningen er kun ett av disse. Etter innspill fra 
NLF ble ordningen, som skulle opphøre 31.12.21, forlenget til sommeren -22. Den nasjonale ferjeordnin-
gen AutoPASS for ferje har gjennom hele 2021 vært gjenstand for omfattende møtevirksomhet, både med 
Statens vegvesen Vegdirektoratet og fylkeskommuner. Feiltaksering av kjøretøy ved manuell billettering, 
feil lengdemåling i automatiske anlegg, feil ved bombrikker med mer har skapt utfordringer for transportø-
rer både administrativt og økonomisk. I 2021 kom en høring om nytt rabatt- og takstsystem i  ferjedriften. 
NLFs innspill om reduserte takster, sammenslåing av takstgruppe AP6-AP9 og en justering av takstgruppe 
AP3 og AP 4 lå alle inne i forslaget til Statens vegvesen. Men viktigst var at forskuddsbetalingen ble fore-
slått fjernet. Også ett av NLFs innspill og krav. Så gjenstår det å se hva det endelige utfallet av høringen 
blir.

•   I desember 2020 ble deler av 24-meters tømmerveinettet åpnet opp for modulvogntog og 24-meters 
vogntog. For Vestland og Møre og Romsdal var det med få unntak kun riks- og europaveinettet som ble 
tilgjengelig for modulvogntog og 24-meters vogntog. I regionen har NLF i 2021 hatt god dialog med  
næringsliv, kommuner og fylkeskommuner for å gjennomgå aktuelle veistrekninger som vi mener bør åpnes 
opp for modulvogntog og 24-meters vogntog. Møre og Romsdalen fylkeskommune har åpnet opp flere 
av sine fylkesveier for disse vogntogkombinasjonene. Vestland fylkeskommune «henger» dessverre etter.
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•   Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet i regionen er på over 20 mrd. kroner, og sterkt økende for 
hvert år som går. Ras- og skredsikring, oppgradering av tunneler og kaianlegg er ikke medregnet. Et fyl-
kesveinettet har fått et lite løft i NTP for 2022-2033, men langt fra nok. Fylkesveien fungerer ofte som 
omkjøringsveier for riks- og europaveier når disse er stengt. Regionen har, og vil ha, stort søkelys på viktige 
fylkesveier. 

•   Ras- og skredfaren er sterkt knyttet til lokale terrengforhold kombinert med vær og vind. Mer ekstremvær 
fremover vil gi økt ras- og skredfare. Region 5 jobber målrettet for økt ras- og skredsikring i regionen. I 
dag er «flaks» det viktigste HMS tiltaket på vestlandsveier. Vi tviler sterkt på at det ville blitt godtatt som 
et «HMS tiltak» i andre næringer.

•   Godkjente hvile- og rasteplasser er et tema det har blitt jobbet med politisk i flere år. NLFs medlem-
mer trenger samme arbeidsvilkår som andre i samfunnet – veien er deres arbeidsplass og veien er deres  
«fabrikkgulv». 

•   Vi jobber for en lovendring som tillater varetransport i kollektivfelt/ sambruksfelt. 

Andre saker
•   I 2021 har vi kun fått gjennomført noen få «Venner på veien» der vi besøker skoler i hele region 5, alle gjennomført 

etter strenge smittevernregler som var godkjent av skoler og kommuneleger. Dette er et viktig og forebyggende 
trafikksikkerhetstiltak som skolene og vi i NLF setter stor pris på.

•   I forkant av Stortingsvalget i 2021 gjennomførte NLF en Transportturné med seminar om transportkjøpers ansvar 
og politiske debatter. I region 5 stoppet turneen i Førde, Bergen, Jondal, Molde og Ålesund. 

•   Rekruttering av nye medlemmer er viktig. Omfattende rekrutteringsarbeid ble gjennomført i regionen i 2021. 
En rekrutteringskampanje rettet mot transportbedrifter i regionen føret til at over 30 transportbedrifter tegnet 
medlemskap i NLF.

I tidsrommet 18. – 25. oktober ble det gjennomført en rekrutteringsturné rettet mot videregående skoler. Turneen 
stoppet i Kristiansund, Molde, Ålesund, Stryn, Førde og Bergen.
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Region 6 – Trøndelag
NLF region 6 har også i 2021 hatt søkelys på drift og vedlikehold, spesielt vinterdrift. I det næringspolitiske arbei-
det er synliggjøring av transportnæringens betydning for verdiskapningen det viktigste vi driver med. Det er også  
arbeidet med å øke kompetansen hos våre medlemmer når det gjelder forhandlinger og kontrakter.

Gjennom året har det vært flere møter med Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune, samt ulike politiske  
partier. Dessuten har regionen et tett og godt samarbeid med Nye Veier AS. 
 

Næringspolitisk arbeid 
•   Region 6 har hatt tett kontakt med sentrale politikere i løpet av året, det er blitt fokusert på regionens 

veg- prosjekter og godshåndtering. 

•   Det har vært mange møter og tett dialog med regionale samferdselspolitikere. 

•   Regionen har fokusert på like konkurranseforhold gjennom å åpne vegstrekninger for modulvogntog. 

•   Regionen har arbeidet med Fair Transport, med søkelys på ansvarliggjøring av transportkjøper. 

•   Region 6 har arbeidet med Trondheimsvegen, E6 Trondheim–Steinkjer og Godsterminal. 

•   Samarbeidet med Trondheim Havn og Nord-Trøndelag Havn bidrar til forståelse for at transportformene 
må samarbeide, med søkelys på dør-til-dør. 

•   Region 6 deltar i Tenketanke Midt-Norge Sjø. 

 
 

Andre saker 
•   Lederutviklingsplan for regionen. 

•   Samferdselssaker blir ivaretatt gjennom deltakelsen i Vegforum Trøndelag, Logistikkforeningen og Nærings- 
foreningen i Trondheimsregionen. 

•   Trafikksikkerhet står sentralt i region 6s arbeid, og gjennom deltakelsen i Fylkestrafikksikkerhetsutvalg blir nærin-
gens interesser fremmet. 

•   Region 6 deltar i arbeidet med gatebruksplan for Trondheim. 

•   Regionen har jobbet med å endre vilkårene for utdanning av sjåførlærere tyngre kjøretøy.

•   En skole med til sammen 22 elever ble undervist i trafikksikkerhetskampanjen Venner på veien. 

•   Gjennomført sikkerhetsdag for anleggsarbeidere i Malm, Mennesker og Maskiner.

•   Regionen har deltatt i styringsgruppen for fylkesveg 30 og Lakseveg Nord.

•   Region 6 har også et samarbeidsprosjekt med NAV om rekruttering og utdanning av yrkessjåfører. 

 
 

Rekruttering av sjåfører
Arbeidet med rekruttering av sjåfører gikk for fullt også i 2021. Vårt samarbeid med NAV sørget for at vi tilførte 
våre bedrifter 74 ekstra sjåfører i løpet av året. Dette kommer i tillegg til de 65 lærlingene våre opplæringskontor 
følger opp fra skolesystemet. Det er ingen tvil om at dette er et nødvendig tiltak for å sikre etterveksten hos våre 
medlemsbedrifter. 

110 
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Region 7 – Nordland, Troms og Finnmark
Koronapandemien har begrenset muligheten for å gjennomføre fysiske møter og arrangementer også i 2021 . NLF 
region 7 har avholdt styremøter i henhold til planene, og det har vist seg fornuftig å benytte seg av digitale løsninger 
i tillegg til fysiske når det har latt seg gjøre. 

Høsttreff 
NLF Troms arrangerte sammen med MEF høsttreff i Tromsø i september, høsttreffet var godt besøkt og vi fikk  
mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 

Jubileumsfest:
Siste helgen i oktober 2021 arrangerte NLF avd. Nordland 75 års jubileumsfest i Bodø. 

Stortingsvalget 2021
NLF gjennomførte en landsdekkende turne i for bindelse med valgkampen 2021 , det ble gjennomført politiske 
debatter og transportkjøperseminarer i Alta , Tromsø og Bodø. 

Rekrutteringsturné
NLF og Sotin som er en paraplyorganisasjon for opplæringskontorer innenfor transportfag gjennomføre en lands-
omfattende turné for å rekruttere ungdom til å ta transportfagutdanning i Nord besøkte vi Tromsø.  Narvik, Harstad, 
Sortland, Svolvær, Fauske, Mo i Rana og Sandnesjøen. 



112 113 

NORGES LASTEBILEIER-FORBUND   |   ÅRSRAPPORT 2021

09
  |

  O
RG

A
N

IS
ER

IN
G

 O
G

 S
TA

TU
SNæringspolitisk arbeid

Modulvogntog 
NLF region 7 har hatt tett og god dialog med fylkeskommunene i Nordland og Troms og Finnmark og Statens 
vegvesen for å få åpnet flere egnede veier for modulvogntog . NLF blir lyttet til og har godt gjennomslag. 
Hele riksveinettet i Troms og Finnmark er åpnet og noen viktige fylkesveier som et egnet er også åpnet. I 
Nordland gjenstår Fauske -Narvik. 

Kontrakter for drift og vedlikehold  
NLF har sammen med MEF jobbet godt med Troms og Finnmark fylkeskommune for å få delt opp kontrakter 
for drift og vedlikehold til størrelser som gjør våre medlemsbedrifter i stand til å regne på disse. Her har vi 
lyktes ekstremt godt. På fylkesveikontrakter i Finnmark har flere av medlemmer vunnet kontrakter for fylkes-
kommunen. 

Nasjonal transportplan 
Nasjonal transportplan ble sommeren 2021 ferdigstilt og behandlet i transportkomiteen. I denne prosessen 
har NLF jobbet hardt for å få inn Nord Norske veiprosjekter også i samarbeid med andre organisasjoner i 
Samferdselsforum Nord hvor vi sitter i styret. Resultatet er svært bra , det er mange viktige prosjekter med 
i Nord-Norge. Det må likevel følges opp med påvirkningsarbeider frem mot de årlige statsbudsjett for å få 
prosjektene fra plan til realisering. 

Drift og vedlikehold av veinettet 
NLF har god dialog med divisjon for drift og vedlikehold i Statens vegvesen , vi har i 2021 gjennomført flere 
møter med divisjonen for å bidra til trafikksikre og effektive veier med god fremkommelighet. Vi har gjort en 
karlegging av områder med dårlig fremkommelighet om vinteren og kommet med forslag til løsninger for å 
få til en bedret fremkommelighet. Vi opplever at vi blir hørt og at de er innstilt på å gjøre tiltak for å bedre 
situasjonen. 

Kvænangsfjellet 
Etter mange års kamp for å få en bedre løsning over Kvænangsfjellet er endelig prosjektet i gang , det startet 
opp i høst og dersom alle gode prognoser slår til vil den første tunellen åpne allerede høsten 2023. NLF star-
tet jobben med å få gjennomslag for en bedre løsning overfjellet allerede i 2010 og har siden hengt i strikken 
for å få det inn i NTP. Etter hvert fikk Nye Veier tildelt prosjektet , vi har hatt en tett og god dialog med Nye 
Veier hele veien og er glade for at de nå er i full gang. 

Nye prosjekter til Nye Veier i Nord 
Nye veier er tildelt 3 nye prosjekter i Nord Norge , disse er : Olderdalen-Langslett , Nordkjosbotn -Hatteng 
og Sørelva -Borkamo. Vi er i god dialog med Nye Veier om å få prioritert oppstart på disse. 

Som medlem av Samferdselsforum Nord, har regionen deltatt på flere digitale møter med stortingsbenken 
for Nord-Norge.
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Formålet til Norges Lastebileier-Forbund er å utvikle den lovlige  
godstransport på vei på en samfunnsmessig ansvarlig og miljø- 
messig bærekraftig måte, samtidig som utøvernes økonomiske,  
faglige og sosiale interesser ivaretas. Forbundet har ikke erverv  
til formål.

Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Totalt sykefravær for 2021 utgjorde 2,42 
prosent. Det ble ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Ved ansettelser legges det vekt på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling  
grunnet kjønn. Ved årets slutt var fordelingen blant de ansatte 6 kvinner og 21 menn.

Virksomhetens arbeid medfører ikke forurensning eller utslipp som er skadelig for det 
ytre miljø.

Oslo, 24. februar 2022

Årsberetning 2021

10[ ]

Alv Ervik
Nestleder

Øyvind Lilleby
Styremedlem

Anders Krog
Styremedlem

Hilde Natedal
Styremedlem

Inge Råheim
Styremedlem

Geir A. Mo
Administrerende direktør

Tore Velten
Forbundsleder

Kjell Haugland
Styremedlem

Bjørn Ivar Gunhildgard
Styremedlem
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Resultatregnskap
 Note  2021  2020

Salgsinntekter 10 40 273 995 39 103 388
Andre driftsinntekter 10 32 651 226 30 373 990
Sum driftsinntekter  72 925 220 69 477 378

Varekostnad  7 884 601 5 762 647
Lønnskostnad 5 34 403 777 33 384 846
Avskrivning varige driftsmidler 3 551 478 222 340
Annen driftskostnad 11 25 194 011 21 841 490
Sum driftskostnad  68 033 867 61 211 324

Driftsresultat   4 891 354  8 266 054

Renteinntekt fra foretak i samme konsern  136 863 105 000
Annen renteinntekt  213 320 322 890
Annen finansinntekt  27 854 24 626
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 8 24 394 0
Sum finansinntekter   402 432 452 516

Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler  8  0 5 382
Annen rentekostnad   3 356  9 722
Annen finanskostnad   162 064  38 218
Sum finanskostnader   165 420 53 321
Sum netto finansposter  237 012 399 195

Ordinært resultat før skattekostnad  5 128 365 8 665 249

Skattekostnad på ordinært resultat 12 37 746 15 284

Ordinært resultat   5 090 619 8 649 965

Årsresultat   5 090 619 8 649 965

Overført annen egenkapital  2 5 090 619 8 649 965

Sum disponert   5 090 619 8 649 965
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Balanse
 Note  2021  2020

Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.  3  921 295  708 925
Sum immaterielle eiendeler   921 295  708 925

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.  3  377 500  405 420
Sum varige driftsmidler   377 500  405 420

Finansielle anleggsmidler
Lån til foretak i samme konsern  8  1 751 445  1 750 000
Investeringer i aksjer og andeler  8  1 787 307  1 762 913
Obligasjoner og andre fordringer  6  10 609  10 609
Sum finansielle anleggsmidler    3 549 361  3 523 522

Sum anleggsmidler   4 848 156  4 637 867

Omløpsmidler
Varer   0  51 896

Fordringer
Kundefordringer  4,7  13 626 584  13 918 832
Andre fordringer   1 987 932  1 957 953
Sum fordringer   15 614 516  15 876 785

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.  6  38 854 284  32 128 659

Sum omløpsmidler   54 468 800  48 057 340

Sum eiendeler   59 316 956  52 695 207
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Balanse
 Note  2021  2020

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital  2  44 057 910  38 967 291
Sum opptjent egenkapital   44 057 910  38 967 291

Sum egenkapital   44 057 910  38 967 291

Gjeld
Avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld   3 241 912  2 495 580
Betalbar skatt  12 37 746  15 284
Skyldige offentlige avgifter   2 928 869  2 879 585
Annen kortsiktig gjeld  9 9 050 517  8 337 467
Sum kortsiktig gjeld   15 259 045  13 727 916

Sum gjeld   15 259 045  13 727 916

Sum egenkapital og gjeld   59 316 956  52 695 207

Alv Norodd Ervik
styrets nestleder

Øyvind Lilleby
styremedlem

Anders Krog
styremedlem

Kjell Helge Haugland
styremedlem

Bjørn Ivar Gunhildgard
styremedlem

Geir Andersson Mo
adm. direktør

Tore Velten
styrets leder

Inge Råheim
styremedlem

Hilde Astrid Rusten Natedal
styremedlem 

Oslo, 31.12.2021 / 24.02.2022
Styret for NORGES LASTEBILEIER-FORBUND
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Noter
Note 1 - Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Vurderinger og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som  
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av 
kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn  
bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives planmessig.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap
Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom 
verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Andre anleggsaksjer og investe-
ringer i andre selskaper hvor forbundet ikke har betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene 
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene 
inntektsføres som annen finansinntekt.

Aksjer og andre verdipapirer (omløpsaksjer)
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler, vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Andre verdipapirer (omløps-
midler) vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.

Inntekter
Medlemsinntekter inntektsføres i det regnskapsår medlemskapet gjelder. Inntekter fra operasjonelle aktiviteter 
resultatføres på opptjeningstidspunktet. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstids-
punktet.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Varelageret består av varer 
fra NLF-butikken. 

Fordringer
Kundefordringer og andre oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres 
på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjoner
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Etablert ordning 
oppfyller kravene i denne lov. Forsikrede pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesordninger balanseføres ikke. Alle 
innbetalinger til forsikringsselskapet, også innbetalinger til pensjonspremiefond, kostnadsføres. 

Skatter
Forbundets virksomhet anses ikke skattepliktig, med unntak av inntekter ved utleie av fast eiendom og renter på 
fordring datterselskap.
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Noter
Note 2 - Egenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 34 373 539 0 4 593 751 38 967 291
Årets resultat 5 090 619 0 0 5 090 619
Nye fastsatte bindinger i året  - 3 920 000 3 920 000 0 0
Forbrukte midler transp/valgturnè  750 000 0 - 750 000 0
Forbrukte midler utredn skatt/avg  100 000 0 -100 000 0
Forbrukte midler Tachoo Online  1 258 573 0 - 1 258 573 0
Forbrukte midler Klimakalkulator  180 000 0 - 180 000 0
Forbrukte midler verving  714 933 0 - 714 933 0
Egenkapital 31.12. 38 547 664 3 920 000 1 590 245 44 057 910

 Fri kapital Nye avsetninger Avsetninger Sum
  i 2021 fra tidligere Egenkapital

Egenkapital med bindinger

Årsoverskuddet disponeres ved at det settes av kr 3 920 000 til nye formål, resterende overføres til forbundets frie 
kapital. Ved fastsettelse av bindinger i egenkapitalen vil dette fremkomme i egenkapitalnoten som en avsetning i det 
året tiltaket besluttes. Det året kostnaden tas vil dette fremkomme som en kostnad i resultatregnskapet og som en 
reduksjon i egenkapital med bindinger.

Oversikten nedenfor viser aktive bindinger med det år de ble fastsatt, opprinneling beløp og restbeløp 31.12.2021.

Type avsetning År Avsetning Restbeløp

Medlemsverving  2019 1 000 000 128 818
Tacho Online  2020 1 800 000 541 427
Arkivprosjekt lokal- og fylkesavd  2020 600 000 600 000
Transport-/valgturnè mv  2020 750 000 0
Arbeid klimakalkulator  2020 500 000 320 000
Utredning skatt/avgift  2020 100 000 0
Ekstraordinær verving  2021 800 000 800 000
Utvikling KMV, TO, App, NLF-skolen  2021 1 250 000 1 250 000
Informasjonskampanje Fair Transport  2021 870 000 870 000
Tachoo Online og NLF-skolen  2021 600 000 600 000
Rekruttering  2021 400 000 400 000
Sum   8 670 000 5 510 245

Covid 19-pandemien brøt ut tidlig i 2020 og har hatt direkte konsekvenser for samfunn, miljø, ansatte og nærings-
livet. Dette har medført noe reduksjon i aktiviteter og reisevirksomhet for forbundet også i 2021. Den totale effek-
ten vil avhenge av varigheten på epidemien og restriksjoner som rammer virksometen. Styret og ledelsen vil følge 
utviklingen tett og vurdere nødvendige tiltak gjennom 2022.
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Noter
Note 3 - Varige driftsmidler

IT-prosjekt i 2021 gjelder utvikling av NLF appen, regionsider og medlemsregisteret generelt.
Utover egne driftsmidler er det leaset 6 biler og noe kontorutstyr i året.

  Kontor-/  Aktiverte 31.12.2021
IT-prosjekt datautstyr Inventar lokalkostnader Sum

Anskaff.kost 01.01. 2 040 777 1 385 944 316 052 419 006 4 161 780
Årets tilgang 655 854 40 208 0 39 866 735 928
Årets avgang 0 0 0 0 0
Anskaff.kost 31.12. 2 696 631 1 426 152 316 052 458 872 4 897 708

Akk. Avskrivninger 01.01. 889 664 1 371 989 192 799 150 789 2 605 241
Akk nedskrivning 442 194 0 0 0 442 194
Akk. avskrivn. 31.12. 1 333 147 1 382 614 229 572 211 385 3 156 718
Balanseført verdi 31.12. 921 290 43 538 86 480 247 487 1 298 795

Årets avskrivninger 443 483 10 625 36 773 60 596 551 478

Økonomisk levetid 3-5 år 3-5 år 0-5 år 10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Leieperiode

Note 4 - Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet for forventet tap på fordringer. Det er bokført konstatert tap 
på kundefordringer med kr 100 492 i året.

 2021 2020

Påløpte inntekter  13 642 973 12 243 720
Kundefordringer fra regnskapssystem  621 387 1 390 867
Kundefordringer fra Medlemsregister  -137 776  784 246
Avsatt til dekning av usikre fordringer - 500 000  -500 000
Netto oppførte kundefordringer  13 626 584  13 918 832



122 123 

NORGES LASTEBILEIER-FORBUND   |   ÅRSRAPPORT 2021

10
  |

  Å
RS

RE
G

N
SK

A
P 

O
G

 R
EV

IS
JO

N

Note 5 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Pensjoner mm

Lønnskostnader mm. 2021  2020

Lønninger mv  25 757 609  25 702 319
Arbeidsgiveravgift  4 223 324 3 912 335
Pensjonskostnader  2 801 655 2 611 842
Andre ytelser  1 621 189 1 158 351
Lønnskostnader  34 403 777 33 384 846
Antall årsverk  28 28

Godtgjørelser (i kroner)  Adm. dir.  Styret

Lønn  1 798 881
Annen godtgjørelse  311 441  28506
Møtegodtgjørelse   784 363
Styrehonorar   1 295 400
Sum  2 110 322 2 108 269

 2021  2020

Skattetrekk  1 556 466  1 680 321
Depostitum leiekontrakter  1 030 227  1 019 619
Sum bundne midler 31.12.  2 586 693  2 699 940

Ordinær revisjon   147 000
Andre tjenester   63 000
Sum   210 000

Revisor
Revisjonshonorar for året utgjør kr 210 000 (eksklusiv merverdiavgift).

Obligatorisk tjenestepensjon
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har etablert slik 
ordning.

Note 6 - Bundne midler

Noter
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Note 7 - Langsiktig gjeld/pantstillelser
Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:
Forbundet har ikke slik gjeld.

Balanseført gjeld som er sikret ved pant mv:
Gjeld til kredittinstitusjoner sikret med pant utgjør pr 31.12.21 kr 0. Innvilget kassakreditt pr 31.12.21 er ikke  
benyttet.

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld:
Som sikkerhet for gjeld er det tinglyst pant i fordringer, bokført verdi pr 31.12.21 utgjør kr 17 365 961.
Det er videre stilt garanti med kr 86 000 overfor huseier i forbindelse med ett av leieforholdene til fylkes- 
avdelingene.

Note 8 - Investeringer i aksjer og andre finansielle instrumenter

   Selskapets Antall Anskaffelses- Bokført verdi Avkastning
  aksjekapital eierandel kost 31.12.2021 2021

NLF-SENTERET AS 1 700 000 100 % 1 700 000 1 700 000 0
Andre aksjer   1 000 1 000 0
Storebrand ASA ordinære  975 aksjer 67 874 86 307 10 043
Sum    1 787 307 10 043

Noter

Lån til NLF-SENTERET AS utgjør pr 31.12.2021 kr 1 751 445, renter er beregnet med 6% og tillagt saldo pr 
31.12.21.

Utkast til årsregnskap for NLF-SENTERET AS for 2021 viser et overskudd på kr 423 711 og bokført egenkapital
på kr 879 284 pr 31.12.21. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap.

Aksjene i Storebrand ASA ordinære er bokført til verdi pr 31.12.21.

Note nr 9 - Andre avsetninger/periodiseringer
Det er avsatt kostnad på kr 3 764 697 i andel provisjon til fylkeslagene vedrørende inntekter i 2021.
Provisjonsinntektene periodiseres til perioden de er opptjent.

I samarbeid med Norges Varemesse arrangeres transportmesse normalt hvert 3. år, messen var sist arrangert i 2019.
Inntektene fordeles over hvert av de tre årene i perioden mellom messene.

Opplysnings- og utviklingsmidler som er tildelt, men ikke benyttet pr 31.12. balanseføres som gjeld. Forskutterte 
kostnader til formålet balanseføres og avregnes mot tilskudd som utbetales året etter.

Mottatt ikke benyttet tilskudd til prosjektet Venner på veien er bokført som gjeld.
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Noter

Driftsinntekter 2021 2020

Kontingenter 24 914 853 24 881 369
Fylkenes andel drift regionkontorer 3 468 800 3 456 680
Ekstern prosjektstøtte 2 262 214 2 207 881
NLF Arbeidsgiver 2 638 167 2 569 195
Salgsinntekter egne aktiviteter inkl annonsesalg 6 989 962 5 988 264
Provisjonsinntekter 32 651 226 30 373 990
Sum driftsinntekter 72 925 220 69 477 378

Annen driftskostnad 2021 2020

Husleie, parkering, fellesutgifter 3 756 722 3 769 931
IT og øvrige driftskostnader 3 632 042 3 706 670
Andre kontorkostnader 2 010 192 1 873 601
Revisjon, regnskap og ekstern bistand 1 290 928 1 208 582
Internasjonalt arbeid 857 913 924 205
Reisekostnader 2 011 973 1 955 648
Arrangementer og omdømmebygging 7 361 693 4 626 251
Overføring til fylker 3 764 697 3 628 316
Tap på fordringer mv 507 851 148 286
Sum annen driftskostnad 25 194 011 21 841 490

Årets skattekostnad fremkommer slik 2021 2020

Utleie fast eiendom 22 618 -49 528
Renter utlån 136 863 105 000
Anvendelse fremførbart underskudd 0 0
Grunnlag inntektsskatt 159 481 55 472
Skattekostnad inntekt 35 085 12 188
Skattekostnad formue 2 661 3 096
Skyldig betalbar skatt 37 746 15 284

Note 10 - Spesifikasjon av inntekter

Note 11 - Spesifikasjon av annen driftskostnad

Note 12 - Skatter

124 
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